
 

 

UCHWAŁA NR XLII/289/2014 

RADY MIEJSKIEJ W PROSZOWICACH 

z dnia 27 marca 2014 roku 

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania 

Na podstawie art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. 

zm.) oraz z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2013 r. 

poz. 594 z późn. zm.) w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 

2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. z 2014 r. poz. 231), na wniosek 

Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice, Rada Miejska w Proszowicach uchwala co następuje: 

§ 1. 1 W celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 

2014 roku, tworzy się odrębny obwód głosowania Nr 14 w Proszowicach, z siedzibą obwodowej komisji 

wyborczej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej przy ul. Mikołaja Kopernika nr 13. 

2. Odrębny obwód głosowania o którym mowa w ust.1 obejmuje obszar jednostki będącej siedzibą 

obwodowej komisji wyborczej i wyborców przebywających w jednostce w dniu wyborów. 

§ 2. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Proszowice. 

2. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się Komisarzowi Wyborczemu w Krakowie i Wojewodzie 

Małopolskiemu. 

3. Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do 

Komisarza Wyborczego w Krakowie, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości. 

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

Województwa Małopolskiego. 

5. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń 

w Urzędzie Gminy i Miasta Proszowice, a także poprzez zamieszczenie jej treści w BIP Urzędu Gminy 

i Miasta Proszowice. 

  

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Proszowicach 

Jacek Doniec 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 28 marca 2014 r.

Poz. 1876
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