
UCHWAŁA NR XLV/361/14
RADY GMINY CHEŁMŻA

z dnia 11 marca 2014 r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego.

Na podstawie art. 12§ 4ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy  (Dz.U. z 2011 r. Nr 21,poz.112, Nr 
26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 
1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849,951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i 180) na wniosek Wójta Gminy 
Chełmża uchwala się, co następuje: 

§ 1. W związku z zarządzeniem na dzień 25 maja 2014 r. wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego 
tworzy się odrębne obwódy głosowania: 

1) Nr 9 na terenie Domów Pomocy Społecznej w Browinie; 

2) Nr 10 na terenie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Browinie.

§ 2. Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu. 

§ 3. Na uchwałę Rady Gminy wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do 
Komisarza Wyborczego. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Iwański
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UZASADNIENIE

Na podstawie art.12 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy głosowanie
w wyborach przeprowadza się w stałych i odrębnych obwodach głosowania utworzonych na obszarze gminy.
Zgodnie z art. 12 §4 Rada Gminy w drodze uchwały, na wniosekWójta tworzy odrębny obwód głosowania w
zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym oraz w oddziale
zewnętrznym takiego zakładu i aresztu, jeżeli w dniu wyborów będzie w nim przebywać co najmniej 15
wyborców.Utworzenieodrębnegoobwodu następuje najpóźniej na 35 dni przed dniemwyborów.

Liczba mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Browinie oraz Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym w
Browinie przekracza minimalną liczbę wyborców, o której mowa w ustawie, co wskazuje na konieczność
utworzenia odrębnegoobwodu głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
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