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Zgierz, 10 czerwca 2014 r. 

Pan 

Zbigniew Linkowski 

Radny Miasta Zgierza 

Odpowiadając na interpelację nr 18/2014 z dnia 5 czerwca 2014 r. wyjaśniam 

co następuje: 

W związku z uchwałą Nr XXXI/322/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2012 r. 

w sprawie podziału Gminy Miasto Zgierz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich 

numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych nastąpiły bardzo duże 

zmiany w podziale miasta na okręgi i obwody głosowania. Przed wyborami do 

Parlamentu Europejskiego, zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r., zostały podjęte 

następujące działania, które mogły pomóc wyborcom w dotarciu do właściwego 

obwodu głosowania: 

1) W dniu 5 lutego 2014 r. na stronie Urzędu Miasta (BIP) opublikowana została 

informacja w sprawie podziału Gminy Miasto Zgierz na stałe obwody 

głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji 

wyborczych. Po podjęciu w marcu br. przez Radę Miasta Zgierza uchwały 

o utworzeniu obwodów odrębnych dokonano stosownej zmiany w tej 

informacji. 

2) W dniu 18 kwietnia br. na stronie Urzędu Miasta (BIP) opublikowano 

obwieszczenie Prezydenta Miasta Zgierza z informacją o numerach i granicach 

stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach 

obwodowych komisji wyborczych utworzonych na terenie miasta Zgierza oraz 

lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb 

wyborców niepełnosprawnych w wyborach posłów do Parlamentu 

Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku wraz z załączoną 
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mapą z podziałem na obwody glosowania z zaznaczonymi ulicami 

przynależnymi do danego obwodów. 

3) Trzykrotnie tj. w dniu 24 kwietnia, 7 maja i 14 maja br. obwieszczenia, 

o których mowa wyżej zostały rozplakatowane na wszystkich 47 słupach 

ogłoszeniowych na terenie całego miasta. 

4) Pani Sekretarz Miasta trzykrotnie udzielała Telewizji „Centrum" wywiadów, 

podczas których zwracała uwagę mieszkańcom na nowy podział w obwodach 

głosowania w naszym mieście. 

5) Na kwietniowej sesji Rady Miasta Zgierza zostały dostarczone jednostkom 

pomocniczym przygotowane przez Wydział Spraw Obywatelskich arkusze 

z granicami obwodów i siedzibami lokali wyborczych z terenu danej jednostki 

pomocniczej wraz z prośbą o rozwieszenie w widocznych i uczęszczanych 

miejscach na swoim terenie. Pani Sekretarz osobiście rozmawiała 

z przedstawicielami jednostek pomocniczych prosząc ich o możliwie szeroką 

akcję informacyjną o zmianach w granicach obwodów i siedzibach lokali. 

6) Na zlikwidowanych 5 siedzibach obwodowych komisji wyborczych zostały 

wywieszone informacje o tym, że lokal został zlikwidowany oraz o obwodach, 

w których wyborcy obecnie głosują. Obok wywieszono duże obwieszczenie 

Prezydenta Miasta Zgierza uszczegóławiające ulice przypisane do wskazanych 

obwodów głosowania. W niedzielę 25 maja br. Pani Sekretarz wraz ze Strażą 

Miejską w godzinach przedpołudniowych sprawdziła czy informacje te 

w dalszym ciągu są umieszczone na zlikwidowanych siedzibach. 

7) Zgłaszający się do Urzędu administratorzy budynków otrzymywali informację 

od Wydziału Spraw Obywatelskich gdzie dla danego budynku znajduje się 

siedziba lokalu wyborczego. 

8) Podczas szkoleń członków obwodowych komisji wyborczych przekazana była 

prośba o wskazywanie przez komisję właściwego obwodu głosowania 

wyborcom, którzy omyłkowo przyjdą wg „starego" podziału. 

9) Każda obwodowa komisja wyborcza otrzymała dodatkowo przygotowany przez 

Wydział Spraw Obywatelskich alfabetyczny wykaz wszystkich ulic w naszym 

mieście wraz z przypisanym do nich numerem obwodu. Komisje otrzymały 



również do wywieszenia przed lokalem wyborczym wykaz ulic obejmujących 

dany obwód głosowania oraz dodatkowe duże obwieszczenie Prezydenta 

Miasta Zgierza z podziałem miasta na obwody i przypisane do obwodu ulice. 

Mając na uwadze zgłaszane po tych wyborach od mieszkańców informacje 

o potrzebie jeszcze pełniejszej i dokładniejszej informacji w tym zakresie Urząd 

Miasta Zgierza przed wyborami samorządowymi planuje przeprowadzenie szeroko 

zakrojonej akcji informacyjnej dla mieszkańców m.in. we współpracy 

z administratorami budynków na terenie Zgierza. Jestem przekonany, że zdobyte 

doświadczenie z przeprowadzonych wyborów do Parlamentu Europejskiego według 

nowego podziału Gminy Miasto Zgierz na okręgi wyborcze i stałe obwody głosowania 

pozwoli na sprawne i skuteczne dotarcie z informacjami do mieszkańców miasta przed 

wyborami samorządowymi. 

Prezydenta Miasta Zgierza 
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