
PROJEKT 
UCHWAŁA NR ..../.../2017 

RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 
z dnia ...................... 2017 r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania,  
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 

 
   

  Na podstawie art. 12 §1 - §3, § 11 i § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 15 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§  1. W załączniku do uchwały Nr 118/XXIV/2012 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia  

25 października 2012 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich 

numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. 

Mazowieckiego z 2012 r., poz. 7575) zmienia się nazwy siedzib następujących obwodowych 

komisji wyborczych:  

 

1) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3: „Szkoła Podstawowa w Podkowie Leśnej ul. Jana 

Pawła II 20”; 
2) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4: „Szkoła Podstawowa w Podkowie Leśnej ul. Jana 

Pawła II 20”. 
 

§ 2. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi 

Wyborczemu w Warszawie. 
 

§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób 

zwyczajowo przyjęty. 
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UZASADNIENIE 

do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału gminy  
na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib  

obwodowych komisji wyborczych  

 

 W związku z przekształceniem Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej w Szkołę 

Podstawową im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej (uchwała Nr 262/XL/2017 z dnia 

28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej, 

w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy i Publiczne 

Gimnazjum im. Profesora Kazimierza Michałowskiego w Szkołę Podstawową im. Bohaterów 

Warszawy w Podkowie Leśnej) zaszła konieczność zmiany nazwy siedzib obwodowych 

komisji wyborczych dla obwodów nr 3 i nr 4, które swoje siedziby mają w ww. szkole. 

 

Zmiana nazw siedzib komisji nie powoduje zmian w podziale gminy na stałe obwody 

głosowania, ich numerów, siedzib ani zmian lokali wskazanych jako przystosowane do potrzeb 

wyborców niepełnosprawnych.                                                                                                                                    

 

Mając powyższe na uwadze wnoszę o wprowadzenie stosownych do uchwały  

Nr 118/XXIV/2012 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 25 października 2012 r. w sprawie 

podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib 

obwodowych komisji wyborczych, w brzmieniu zgodnym z przedłożonym projektem uchwały. 

 

 

 

 
 

   Burmistrz Miasta Podkowa Leśna 
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