UCHWAŁA NR IX/51/15
RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE
z dnia 16 lipca 2015 r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 i ust.2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 318) oraz art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r.
Nr 21, poz. 112 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Na wniosek Burmistrza Dobiegniewa, w celu przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym
zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. tworzy się odrębny obwód głosowania w Domu Pomocy Społecznej
w Dobiegniewie.
– Numer obwodu: 6
– Granice obwodu: Dom Pomocy Społecznej, ul. Gdańska 17, Dobiegniew
– Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Dom Pomocy Społecznej w Dobiegniewie, ul. Gdańska 17,
Dobiegniew.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobiegniewa.
§ 3. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu
w Gorzowie Wlkp.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
§ 5. Wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi na niniejszą uchwałę do
Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim, w terminie 5 dni od daty jej podania do publicznej
wiadomości.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dobiegniewie
Marek Kowalczyk
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UZASADNIENIE

Zgodnie z Kodeksem wyborczym odrębny obwód głosowania tworzy się w placówkach
wymienionych w art. 12 § 4 jeżeli będzie w nim przebywać w dniu wyborów co najmniej 15
wyborców ujętych w rejestrze wyborców prowadzonym w gminie, na terenie której położona jest
dana jednostka. W dniu referendum ogólnokrajowego w Domu Pomocy Społecznej w
Dobiegniewie będzie przebywać ponad 15 wyborców.
Przytoczony przepis stanowi jednocześnie, że nieutworzenie obwodu jest możliwe wyłącznie w
uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby kierującej daną jednostką. Dyrektor DPS nie
wystąpił z takim wnioskiem.
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