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ANAlb' 

Projekt 

z dnia 	 
Zatwierdzony przez 	  

UCHWAŁA NR 	 
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

z dnia 	2018r. 

zmieniająca uchwałę  
w sprawie podziału Miasta Piotrków Trybunalski na stałe obwody głosowania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 Marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 i 1349) oraz art. 12 § 1-3 i11-13 i art. 13a 
ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 754; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 
i 1349) na wniosek Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, 
co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr LI1/647/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie 
podziału Miasta Piotrków Trybunalski na stałe obwody głosowania (Dz. U. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz. 1140): 

w tabeli, będącej załącznikiem do w/w uchwały, w obwodzie głosowania nr 20w kolumnie „Siedziba 
obwodowej komisji wyborczej" skreśla się  nazwę  „Przychodnia nr 5, ul. Dmowskiego 47" i zastępuje 
nazwą  „Lokal Wyborczy, ul. Dmowskiego 47". 

w obwodzie głosowania nr 13 z siedzibą  w Szkole nr Podstawowej nr 11 przy ul. Szmidta 3 dodaje się  ulicę  
Reagana. 

§ 2. Pozostała część  uchwały nie ulega zmianie. 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaniu 

do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  w budynku Urzędu Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego. 

§ 4. Na ustalenia Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie stałych obwodów głosowania wyborcom, 
w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Piotrkowie 
Trybunalskim w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości. 

§ 5. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Łódzkiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu 
w Piotrkowie Trybunalskim. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 



PODINS 

Marze 

OR 

111 

Uzasadnienie 

Zgodnie z ustawą  z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy głosowanie we wszystkich wyborach 
i referendach odbywa się  w stałych i odrębnych obwodach głosowania, ustalonych przez radę  miasta w drodze 
uchwały. 

Miasto Piotrków Trybunalski zostało podzielone na stałe obwody głosowania uchwałą  Nr 11I/647/18 
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Miasta Piotrków 
Trybunalski na stałe obwody głosowania (Dz. U. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz. 1440). 

W związku z przeniesieniem Przychodni nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim z siedzibą  przy ul. Dmowskiego 
47 do nowej lokalizacji, zachodzi konieczność  dostosowania nazwy siedziby obwodowej komisji wyborczej 
nr 20. 

Ponadto, w okresie od dnia podpisania uchwały Nr LII/647/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 
uchwalą  Nr LV/699/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie nadania 
nazwy ulicy w Piotrkowie Trybunalskim (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz. 3223) drodze lokalnej 
nadano nazwę  "Ronalda Reagana" — zaewidencjonowano nową  nazwę  ulicy. 

W świetle powyższego konieczne i uzasadnione jest podjęcie przez Radę  Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
zmieniającej uchwały w sprawie w sprawie podziału Miasta Piotrków Trybunalski na stałe obwody głosowania 
(w zaproponowanym kształcie), uwzględniającej wymienione wyżej zmiany. 
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