
UCHWAŁA NR VI/51/15
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY

z dnia 16 lipca 2015 r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na 
dzień 6 września 2015 roku.

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 
318), w związku z art. 12 § 4, § 11 i § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Dz. U. 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, 180 i 1072), na wniosek 
Burmistrza Miasta Chełmży, uchwala się, co następuje:

§ 1. Na terenie gminy Miasta Chełmży, dla potrzeb referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 
6 września 2015 r., tworzy się odrębny obwód głosowania nr 8 w Szpitalu Powiatowym sp. z o.o. w Chełmży 
z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w Szpitalu Powiatowym sp. z o.o. w Chełmży, ul. Szewska 23.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Janusz Kalinowski
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UZASADNIENIE

do uchwały nr VI/51/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia

odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września

2015 roku.

Zgodnie zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 o referendum ogólnokrajowym (Dz.
U. z 2015 r. poz. 318), głosowanie przeprowadza się między innymi w obwodach głosowania utworzonych
w szpitalach. Na podstawie z art. 12 § 4 Kodeksu Wyborczego, rada gminy tworzy odrębne obwody
głosowania m. in. w szpitalach, jeżeli w dniu wyborów będzie w nich przebywać co najmniej 15 wyborców.

Nieutworzenie takiego obwodu jest możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, na wniosek
kierownika tej jednostki. Natomiast gdy liczba wyborców byłaby mniejsza, wówczas można utworzyć
obwód głosowania po zasięgnięciu opinii kierownika szpitala.

W dniu 19 czerwca br. uzyskano opinię Prezesa Szpitala Powiatowego sp. z o.o w Chełmży, z
której wynika, iż w dniu wyborów przewiduje się, że w placówce tej będzie przebywać co najmniej 15
wyborców.

Odrębne obwody głosowania na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta) tworzy rada gminy
(miasta) w drodze uchwały, najpóźniej w 35 dniu przed dniem wyborów.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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