
UCHWAŁA NR XLI/318/2013
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 14 listopada 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/204/2012 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 25 października 2012 r. 
w sprawie podziału Gminy Żarów na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów, granic i siedzib 

obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 14 ust. 1, art. 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks 
wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz.113 z późn. zm.), art. 12 § 2, § 3, § 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks 
wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594) Rada Miejska w Żarowie, działając na wniosek Burmistrza, 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/204/2012 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie 
podziału Gminy Żarów na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów, granic i siedzib obwodowych komisji 
wyborczych § 5 otrzymuje brzmienie: 

„Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z tym, że przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do wyborów przedterminowych 
i uzupełniających organów jednostek samorządu terytorialnego, jak i referendów lokalnych 
przeprowadzanych w trakcie kadencji, w czasie której , uchwała weszła w życie.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, w Biuletynie 
Informacji Publicznej i Gazecie Żarowskiej oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Żarowie. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
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Uzasadnienie

Na mocy art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzajace ustawę - Kodeks wyborczy
(Dz.U. Nr 21, poz. 113 ze zm.) rada gminy była zobowiązana do dokonania podziału gminy na stałe obwody
głosowania oraz do ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w terminie
3 miesiecy od dnia podziału na okręgi wyborcze.

Rada Miejska w Żarowie dokonała tego podziału w uchwale Nr XXVIII/204/2012 z dnia 25 października 2012 r.

Przepis § 5, wprowadzający powyższą uchwałę w życie , w swym zapisie nie uwzględnił jednak możliwości
zastosowania jej przepisów m.in. do wyborów do Parlamentu Europejskiego, których ustawowy termin przypada na
wiosnę 2014 roku (jeszcze przed upływem obecnej kadencji samorządowej), a także innych ewentualnych
powszechnych referendów, czy też wyborów
o charakterze ogólnopaństwowym, które mogły by zostać zarządzone, w trybie nadzwyczajnym, przed upływem
obecnej kadencji samorządowej. Do nich bowiem, w obecnym stanie prawnym, miałby zastosowanie Kodeks
wyborczy i zgodnie z nim głosowanie w tych wyborach musiałoby się odbyć w obwodach utworzonych na
podstawie Kodeksu wyborczego.

Natomiast z uwagi na zapis art.16 powołanej na wstępie ustawy, głosowania zarządzone na podstawie ustawy
o referendum lokalnym, ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz ustawy
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, do zakończenia obecnej kadencji, musiały
by się odbyć w obwodach głosowania utworzonych na podstawie Ordynacji.

Obecny zapis § 5 jest więc, w obecnym stanie prawnym, bardziej właściwym i czytelnym.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Sporządziła:

Joanna Konikowska

kierownik USC
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