UCHWAŁA NR XI.78.2015
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 8 lipca 2015 r.
w sprawie utworzenia na obszarze gminy Sztum odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia
referendum ogólnokrajowego planowanego na dzień 6 września 2015r.
Na podstawie art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 ze. zm.)
w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o referendum ogólnokrajowym (tj. Dz. U. z 2015r., poz.
318) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§1
Dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego tworzy się na obszarze gminy Sztum następujące odrębne
obwody głosowania dla wyborców przebywających w szpitalu i zakładzie karnym:
Numer
obwodu

Granice obwodu

13

Szpital

14

Zakład Karny

Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej
Szpital Sztum
ul. Reja 12
Zakład Karny w Sztumie
ul. Nowowiejskiego 14
§2

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz podaniu do publicznej
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
§3
Na uchwałę, wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego
w Gdańsku, w terminie 5 dni od daty jej podania do publicznej wiadomości.
§4
Uchwałę niezwłocznie przekazuje się Wojewodzie Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Gdańsku.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.
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§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt ustawy z dnia 14 marca 2003r. o referendum ogólnokrajowym (tj. Dz. U. z 2015r.,
poz. 318) głosowanie w referendum przeprowadza się w stałych obwodach głosowania utworzonych na
obszarze gminy na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21,
poz.112 ze. zm.) oraz obwodach głosowania utworzonych w szpitalach i zakładach karnych. Art.
6 ust. 2 ustawy o referendum ogólnokrajowym stanowi iż do obwodów głosowania w szpitalach i zakładach
karnych stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu wyborczego. W związku z powyższym na podstawie
art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy rada gminy na wniosek Burmistrza tworzy
odrębny obwód głosowania w szpitalu i zakładzie karnym, jeżeli w dniu wyborów będzie w nim przebywać co
najmniej 15 wyborców objętych rejestrem wyborców w gminie, na terenie której położona jest wymieniona
jednostka. Nieutworzenie takiego obwodu jest możliwe wyłącznie w uzasadnionych wypadkach na wniosek
osoby kierującej daną jednostką.
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