UCHWAŁA NR XXXIX/256/13
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE
z dnia 25 stycznia 2013 r.
w sprawie zmiany do uchwały Nr XXXIV/209/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 października 2012 r.
w sprawie podziału miasta Głogów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu dla wyborów do Rady Miejskiej w Głogowie
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz.1591 ze zmianami), art.419 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21,
poz.112 ze zmianami) w związku z art.13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.113 ze zmianami) Rada Miejska w Głogowie, działając na wniosek
Prezydenta Miasta Głogowa uchwala co następuje:
§ 1. W załączniku do w/w uchwały wprowadza się następujące zmiany:
1) W części dotyczącej „Okręg wyborczy nr 1” w odniesieniu do rubryki „granice okręgu” ulega skreśleniu
„Daszyńskiego od 11 do 59”.
2) W części dotyczącej „Okręg wyborczy nr 16” w odniesieniu do rubryki „granice okręgu” w miejsce
„Daszyńskiego od 1 do 7 (nieparzyste)” wprowadza się zapis „Daszyńskiego cała”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa
§ 3.
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do wyborów następujących po kadencji,
w której została podjęta.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podlega podaniu
do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Andrzej Koliński
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Uzasadnienie
Rada Miejska w Głogowie dokonała podziału miasta na okręgi wyborcze. W załączniku do przedmiotowej
uchwały wystąpiła oczywista omyłka podczas wpisywania i zapisywania treści dotyczącej ulicy Daszyńskiego.
Intencją Prezydenta Miasta oraz Rady Miejskiej w Głogowie było przypisanie ulicy do jednego okręgu, a także
uwzględnienie przyzwyczajeń mieszkańców tej ulicy, którzy w wyborach głosowali w lokalu wyborczym
utworzonym w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Daszyńskiego. Zaistniały błąd został zauważony podczas
sczytywania przygotowanej uchwały o podziale miasta na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Mając na uwadze konieczność skorygowania powstałego błędu
podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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