
UCHWAŁA Nr 341/2013 
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 

 
z  dnia 19 grudnia 2013r. 

 
zmieniająca uchwałę Nr 154/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 listopada 2012r.  
w sprawie podziału gminy i miasta Jastrowie na stałe obwody głosowania oraz  ustalenia  
ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

 
Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2013r. poz.594, poz.645, poz. 1318) oraz art.12 § 1, 2, 3, 11 i 12 ustawy z dnia 5 
stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz.112, Nr 26 poz.134, Nr 94 poz.550, Nr 
102 poz.588, Nr 134 poz.777, Nr 147 poz.881, Nr 149 poz.889, Nr 171 poz.1016, Nr 217 
poz.1281; z 2012r. poz.849, poz.951, poz.1529) w związku z art.14 ust.1 ustawy z dnia                   
5 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz.113, 
Nr 147 poz.881, Nr 149 poz.889; z 2012r. poz.1399) - na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta 
Jastrowie Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje:  
 

§1. W uchwale Nr 154/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 listopada 2012r.  
w sprawie podziału gminy i miasta Jastrowie na stałe obwody głosowania oraz  ustalenia  
ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) w załączniku do uchwały w opisie tabeli w kol. 3 wyraz „głosowania” zastępuje się 
wyrazem „wyborczego”,  

2) w załączniku do uchwały w poz. „Nr obwodu głosowania - 2” „Nr okręgu głosowania 
-5” skreśla się zwrot „Poniatowskiego,”; 

3) w załączniku do uchwały w poz. „Nr obwodu głosowania - 2” „Nr okręgu głosowania 
-4” po zwrocie „ulice:” wpisuje się wyraz „Poniatowskiego”. 

 
§2. Załącznik do uchwały – „Numery i granice stałych obwodów głosowania oraz 

siedziby obwodowych komisji wyborczych” otrzymuje brzmienie, jak w załączniku  
do niniejszej uchwały. 
 

§3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz Komisarzowi 
Wyborczemu w Pile.  
 

§4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie. 
 
 §5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości  
w sposób zwyczajowo przyjęty. 
 

 



Uzasadnienie  
 

do uchwały Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 19.12.2013r. zmieniającej uchwałę Nr 
154/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 listopada 2012r.  w sprawie podziału gminy i 
miasta Jastrowie na stałe obwody głosowania oraz  ustalenia ich numerów, granic i siedzib 
obwodowych komisji wyborczych. 
 

Realizując postanowienia ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające 
ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z zmianami) Rada Miejska w Jastrowiu 
dokonała podziału Gminy i Miasta Jastrowie na jednomandatowe okręgi wyborcze uchwałą  
Nr  137/2012 z dnia 6 września 2012r. a następnie Uchwałą Nr 154/2012 z dnia 29 listopada 
2012r. dokonała podziału gminy i miasta Jastrowie na stałe obwody głosowania oraz ustaliła 
ich numery, granice i siedziby obwodowych komisji wyborczych. 

Zgodnie z uchwałą Nr 137/2012 okręg wyborczy nr 4 w mieście Jastrowie tworzą 
ulice Poniatowskiego, śymierskiego 2-29 i od 48 do końca. Ten zapis winien znaleźć 
odzwierciedlenie w uchwale Nr 154/2012 w części obejmującej okręg wyborczy nr 4.  
W tekście uchwały Nr 154/2012 omyłkowo ujęto ulicę Poniatowskiego w okręgu nr 5 zamiast 
w okręgu nr 4, w związku z czym powstała niezgodność pomiędzy uchwałą w sprawie 
okręgów wyborczych a uchwałą w sprawie obwodów głosownia.  
Projekt niniejszej uchwały przewiduje sprostowanie tych zapisów.  

Załącznik do uchwały „Numery i granice stałych obwodów głosowania oraz siedziby 
obwodowych komisji wyborczych” uwzględnia proponowane zmiany. 

W świetle powyŜszego podjęcie powyŜszej uchwały jest uzasadnienie i konieczne. 
 


