UCHWAŁA NR XLVIII/512/2014
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 17 września 2014 r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu glosowania dla przeprowadzenia wyborów do rad
gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 12 § 1, § 4, § 5, § 10, § 11 i § 12 ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.) w związku
z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia
wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz
wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. z 2014 r. poz. 1134), na wniosek
Burmistrza Toszka
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. Dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw
i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych
na dzień 16 listopada 2014 r. tworzy się odrębny obwód głosowania w Szpitalu Psychiatrycznym
w Toszku, ustalając jego numer, granicę i siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej:

Nr obwodu
głosowania

Granica obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej

8

Szpital Psychiatryczny w Toszku
ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek

Szpital Psychiatryczny w Toszku
ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
§ 3. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi
Wyborczemu w Katowicach.
§ 4. Na niniejszą uchwałę wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do
Komisarza Wyborczego w Katowicach w terminie 5 dni od daty podania jej do publicznej wiadomości
na ternie Gminy Toszek.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz poprzez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Toszku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Ireneusz Kokoszka
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Uzasadnienie
Głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.
st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zgodnie
z art. 12 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112
z późn.
zm.)
przeprowadza
się
w stałych
i odrębnych
obwodach
glosowania.
Na podstawie art. 12 § 4 i § 5 powyższej ustawy rada gminy tworzy odrębne obwody głosowania na
wniosek wójta 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 ujętych w rejestrze wyborców prowadzonym w gminie,
na terenie której położona jest dana jednostka.
Nieutworzenie obwodu jest możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach
na wniosek osoby kierującej daną jednostką. Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego w Toszku przy ul.
Gliwickiej 5 potwierdził, iż w dniu wyborów, tj. 16 listopada 2014 r. w jednostce tej będzie
przebywać więcej niż 15 wyborców i nie wystąpił z wnioskiem o nieutworzenie odrębnego obwodu
głosowania w kierowanym przez niego zakładzie.
Zasadne i obligatoryjne jest zatem podjęcie uchwały o utworzeniu odrębnego obwodu
głosowania w Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku zlokalizowanym przy ul. Gliwickiej 5.
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