
UCHWAŁA NR VI/68/2015
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/295/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie 
utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Pleszew, ustalenia ich numerów, 

granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 12 § 2 i § 11-13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 
112 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew, Rada Miejska 
w Pleszewie uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały nr XXIV/295/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 marca 2013 r. 
w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Pleszew, ustalenia ich numerów, 
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2013 r., poz. 2735 ze 
zmianami) „Podział Miasta i Gminy Pleszew na stałe obwody głosowania”, w poz. 7 wyrazy „Zespół Szkół 
Publicznych w Kuczkowie” zastępuje się wyrazami: „Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuczkowie”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.

§ 3. Uchwałę przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu 
w Kaliszu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego oraz 
podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5. Wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego 
w Kaliszu w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.
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UZASADNIENIE

do uchwały Nr VI/68/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze
zmianami) rada gminy, tworząc obwody głosowania, ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych
komisji wyborczych. Zgodnie z art. 13a § 1 wójt może przedłożyć radzie gminy wnioski w sprawie zmian
siedzib obwodowych komisji wyborczych, których można dokonać najpóźniej w 45 dniu przed dniem
wyborów.

Uchwałę podejmuje się w związku z przejęciem Zespołu Szkół Publicznych w Kuczkowie przez
Stowarzyszenie „Pionier” i zmianą nazwy placówki.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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