
Projekt 
Uchwała Nr _________  

Rady Gminy Michałowice 
z dnia _________ 2014 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XXIII/218/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału gminy 
Michałowice  na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib 
obwodowych komisji wyborczych  

 
Na podstawie art. 12 § 1, § 2, § 3, § 11 i § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy 
(Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice,  na wniosek  Wójta Gminy 
Michałowice uchwala, co następuje: 

§  1. 
W załączniku do uchwały  Nr XXIII/218/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 grudnia 2012 r. 
w sprawie podziału gminy Michałowice  na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic 
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Maz. z  2013 r. poz.  1585 ze 
zmianami) w obwodzie głosowania Nr 6, w nawiasie przy opisie ul. Norwida wyrazy: „Nr 30” 
zastępuje się wyrazami „Nr 32”. 
 

§  2 
Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Michałowice.  

 
§  3 

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu w 
Warszawie. 
 

§ 4 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz  podaniu 
do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń  oraz w BiP-ie. 

 
§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 



Uzasadnienie do projektu uchwały 
Uchwałą  Nr XXIII/218/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału gminy Michałowice  na 
stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji Rada 
Gminy Michałowice dokonała  podziału gminy na 11 stałych obwodów głosowania. Ustaliła ich 
numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych. 

 
 
Uchwałą Nr XXXVII/329/2014  z dnia 7 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/218/2012 z 
dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału gminy Michałowice  na stałe obwody głosowania, ustalenia 
ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych uszczegółowiony został opis 
obwodów głosowania oraz  zmieniona siedziba obwodowej komisji wyborczej Nr 6. 
 
Obecna zmiana spowodowana jest oddaniem do użytku i zameldowaniem się osób w budynku w 
Komorowie ul. Norwida 32. Budynek ten znajduje się w granicach obrębu ewidencyjnego Komorów 
Wieś obejmującego sołectwo Komorów. 
 
Przedstawiając powyższe wyjaśnienia Wójt Gminy wnosi do Rady Gminy o podjęcie uchwały w 
proponowanym brzmieniu. 
 
 
 
 
 
 

 

 


