
UCHWAŁA NR XXXIII/ 245 /2018 

RADY GMINY KRZEMIENIEWO 

z dnia  27 sierpnia 2018 r. 

 

 

w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze gminy Krzemieniewo 

w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. 

Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych 

na dzień 21 października 2018 r. 

 

 
                Na podstawie art. 12 § 4 i § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks Wyborczy 

(t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 754  ze zm.)  Rada Gminy Krzemieniewo uchwala, co następuje: 

 

 

 

 

          § 1. Dla przeprowadzenia wyborów do  rad gmin, rad powiatów, sejmików 

województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i 

prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku, tworzy się na 

terenie Gminy Krzemieniewo odrębny obwód  głosowania  Nr 6  z siedzibą 

Obwodowych Komisji Wyborczych w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Centrum Rehabilitacji z 

siedzibą w Górznie 63.                                                                    

 

 

          § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzemieniewo. 

 

 

          § 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi 

Wyborczemu w Lesznie. 

 

 

          § 4. Na ustalenia niniejszej uchwały przysługuje wyborcom, w liczbie co najmniej 15, 

prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Lesznie, w terminie 5 dni od daty 

podania niniejszej uchwały  do Publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 

 

          § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości  

w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr XXXIII/ 245 /2018 

Rady Gminy Krzemieniewo 

z dnia  27 sierpnia 2018 r. 

w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze gminy Krzemieniewo w 

wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy 

oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień  

21 października 2018 r. 

 

 

          Zgodnie z art. 12 § 1 Kodeksu Wyborczego, głosowanie w wyborach przeprowadza się 

w stałych i odrębnych obwodach głosowania utworzonych na obszarze gminy. 

W wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach 

wójta odrębne obwody głosowania, m.in. w zakładach leczniczych, tworzy się zgodnie z 

wyjaśnieniem Państwowej Komisji Wyborczej, jeżeli w dniu wyborów będzie w nich 

przebywać co najmniej 15 wyborców ujętych w rejestrze wyborców prowadzonym przez 

gminy, na obszarze województwa, w których położona jest dana jednostka. 

 

           Zgodnie z uzyskaną opinią Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Centrum Rehabilitacji w Górznie przewiduje 

się, że w placówce będzie przebywać co najmniej 15 wyborców. 

 

          Odrębne obwody głosowania, na wniosek wójta, tworzy rada gminy w drodze uchwały, 

najpóźniej w 35 dniu przed dniem wyborów. 

          W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

           


