
UCHWAŁA NR LXXI/575/10  

RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE  

z dnia 30 kwietnia 2010 r.  

 

w sprawie utworzenia na obszarze Miasta i Gminy Staszów stałych obwodów głosowania. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 i 3 oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza 

do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. nr 159, poz. 1547; 

zmiany z 2004 roku: Dz.U. nr 25, poz. 219, Dz.U. nr 102, poz. 1055, Dz.U. nr 167, poz. 1760; z 2005 

roku: Dz.U. nr 175, poz. 1457; z 2006 roku: Dz.U. nr 17, poz. 128, Dz.U. nr 34, poz. 242; Dz.U. nr 146, 

poz. 1055; Dz.U. nr 159, poz. 1127; Dz.U. nr 218, poz. 1592; z 2007 roku: Dz.U. nr 48, poz. 327, Dz.U nr

112, poz. 766; z 2008 roku: Dz.U. nr 96, poz. 607; Dz.U. nr 180, poz. 1111; z 2009 roku: Dz.u. nr 213, 

poz. 1651; Dz.U. nr 213, poz. 1652) uchwala się co następuje: 

§ 1. Dokonuje się podziału Miasta i Gminy Staszów na stałe obwody głosowania zgodnie 

z załącznikiem do niniejszej uchwały.  

§ 2. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Komisarzowi 

Wyborczemu w Kielcach  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.  

§ 4. Traci moc uchwała nr XLI/407/2002 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 05 lipca 2002 roku 

w sprawie utworzenia stałych i odrębnych obwodów głosowania do przeprowadzenia wyborów do rady 

gminy, burmistrza rady powiatu i sejmiku województwa oraz zmiany do niej: Uchwała Nr XXXVII/364/05

Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 czerwca 2005 roku, Uchwała Nr L/503/06 Rady Miejskiej 

w Staszowie z dnia 20 lipca 2006 roku oraz Uchwała Nr LI/515/06 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 

sierpnia 2006 roku.  

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

Województwa Świętokrzyskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.  

U Z A S A D N I E N I E 

Zgodnie z art. 30 ust 2 i 3 głosowanie w wyborach do rad przeprowadza się w stałych obwodach 

głosowania utworzonych na obszarze gminy. Podziału na stałe obwody głosowania dokonuje rada gminy na

wniosek burmistrza. W związku z koniecznością zmian granic okręgów na terenie Miasta i Gminy Staszów

spowodowaną zbyt dużą ilością mieszkańców w okręgu nr 3 wynikła konieczność dostosowania podziału 

Miasta i Gminy na stałe obwody głosowania. Powyższe dostosowanie polega na zwiększeniu o jeden stały 

obwód głosowania w okręgu nr 1 i jednoczesne zmniejszenie o jeden stały obwód głosowania w okręgu nr

3. Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały uważa się za zasadne.  

Załącznik do uchwały Nr 
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z dnia 30 kwietnia 2010 r. 
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