
UCHWAŁA NR XL/277/2018
RADY GMINY BEJSCE

z dnia 13 września 2018 r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Bejsce

Na podstawie art.12 § 4 i § 11-12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy                 ( Dz. U. z 2018 r. 
poz. 754 ze zmianami ) oraz rozporządzenia Prezesa  Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 roku 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 2018 poz. 1561) na wniosek Wójta Gminy Bejsce 
z dnia 31.08.2018 roku uchwala się, co następuje: 

§ 1. W celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów , sejmików województw i rad dzielnic m.st. 
Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 
2018 roku tworzy się odrębny obwód głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Bejscach. 

§ 2. Numer i granice utworzonego obwodu głosowania oraz siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej określa 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu                       oraz 
Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach  II. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz podaniu do 
publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bejsce oraz 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bejsce. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Bejsce 

Jarosław Parada
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Uzasadnienie
Zgodnie z art.12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy ( Dz. U. z 2018 r          poz. 754 ze zm.) 
jeżeli w dniu wyborów w domu pomocy społecznej przebywać będzie co najmniej 15 wyborców  tworzy się na 
wniosek Wójta Gminy odrębny obwód głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Bejscach w celu 
przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów , sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz 
wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku. W tym 
dniu przebywać będzie więcej niż 15 wyborców, istnieje zatem uzasadniona potrzeba utworzenia takiego obwodu. 
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Załącznik do uchwały  

Nr XL/277/2018  Rady Gminy Bejsce  

z dnia 13 września 2018r. 

 

 

Nr obwodu głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji 

wyborczej  

3 Dom Pomocy Społecznej  

w Bejscach 

Dom Pomocy Społecznej           

w Bejscach 

 Bejsce 230, 28-512 Bejsce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Id: KAFJK-BXKBG-KILUM-WHKPQ-SVNCE. Podpisany Strona 2




