
UCHWAŁA  Nr XXXIV/253/18 

RADY GMINY GNOJNO 

z dnia 21 sierpnia 2018 r. 

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 

21 października 2018 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., 

poz. 1875 ze zm.) oraz art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 754 

ze zm.), na wniosek Wójta Gminy Gnojno uchwala się, co następuje: 

§ 1. W celu przeprowadzenia głosowania w wyborach samorządowych w dniu 21 października 2018 r. 

(rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 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) tworzy się na terenie Gminy Gnojno odrębny obwód głosowania w Domu Pomocy 

Społecznej w Gnojnie: 

Numer obwodu głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej 

5 Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie 

Dom Pomocy Społecznej 

Gnojno 118 

28-114 Gnojno 

§ 2. Uchwałę przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Komisarzowi Wyborczemu 

w Kielcach II. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie 

Gnojno. 

§ 5. Na uchwałę wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do komisarza 

wyborczego zgodnie z art. 12 § 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Wcisło  
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UZASADNIENIE 

Rozporządzeniem z dnia 13 sierpnia 2018 r. Prezes Rady Ministrów zarządził wybory do rad gmin, rad 

powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów 

miast. 

Głosowanie w wyborach samorządowych, zgodnie z art. 12 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks 

wyborczy, przeprowadza się w stałych i odrębnych obwodach głosowania. Na podstawie art. 12 § 4 i 5 tej ustawy 

rada gminy, w drodze uchwały, na wniosek wójta tworzy odrębne obwody głosowania w zakładzie leczniczym, 

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. 

Na terenie Gminy Gnojno funkcjonuje jeden podmiot, w którym – stosownie do przepisów art. 12 § 5 

powołanej wyżej ustawy – należy utworzyć obwód odrębny. 

Utworzenie odrębnego obwodu głosowania winno nastąpić najpóźniej w 35. dniu przed dniem wyborów. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
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