UCHWAŁA NR XV/107/15
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
w sprawie utworzenia na terenie Miasta Kościerzyna odrębnego obwodu głosowania
wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U.2013 r., poz.594, z póź.zm.) oraz na podstawie art. 12 § 4; 10; 11;
12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (tekst jednolity Dz.U.2011r., Nr 21,
poz. 112 z póź.zm.)
Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co
następuje:
§ 1. Dla przeprowadzenia zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku wyborów do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, tworzy się na terenie
Miasta Kościerzyna odrębny obwód głosowania Nr 12, z siedzibą obwodowej komisji
wyborczej w Szpitalu Specjalistycznym Kościerzynie przy ul. Piechowskiej 36.
§ 2. Obwód obejmuje wyborców uprawnionych do głosowania przebywających w Szpitalu
Specjalistycznym w Kościerzynie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
§ 4. Na uchwałę, wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi
do Komisarza Wyborczego w Gdańsku, w terminie 5 dni od daty jej podania do publicznej
wiadomości.
§ 5. Uchwałę niezwłocznie przekazuje się Wojewodzie Pomorskiemu i Komisarzowi
Wyborczemu w Gdańsku.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
W myśl art. 12 § 4, Kodeksu wyborczego Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza obowiązana jest
podjąć uchwałę w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej, domu
pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym, jeżeli w dniu wyborów będzie w nim przebywać
co najmniej 15 wyborców. Nieutworzenie obwodu jest możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach na
wniosek osoby kierującej daną jednostką. Rada Miasta Kościerzyna zobowiązana jest w myśl art. 12 § 10
Kodeksu wyborczego do utworzenia odrębnych obwodów głosowania najpóźniej 35 dni przed dniem
wyborów. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
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