Projekt
z dnia 16 sierpnia 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA
z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Śmigiel w związku z zarządzonymi
na dzień 21 października 2018 r. wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast.
Na podstawie art. 12 § 4 i § 10-12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (tekst jednolity Dz.U.
z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) Rada Miejska Śmigla uchwala, co następuje:
§ 1.
Dla przeprowadzenia głosowania w związku z zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. wyborami do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast tworzy się odrębny
obwód głosowania: Nr 16 Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie Oddział Psychiatryczny
w Wonieściu.
§ 2.
Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu
w Lesznie.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śmigla.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
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Uzasadnienie do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej Śmigla
z dnia 30 sierpnia 2018 r.
Zgodnie z art. 12 § 4. Kodeksu Wyborczego rada gminy, w drodze uchwały, na wniosek wójta, tworzy
odrębny obwód głosowania w zakładzie leczniczym, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie
śledczym oraz w oddziale zewnętrznym takiego zakładu i aresztu, jeśli w dniu wyborów będzie w nim
przebywać co najmniej 15 wyborców. W Oddziale Psychiatrycznym w Wonieściu, znajdującym się na terenie
Gminy Śmigiel, zgodnie z informacją szacunkową otrzymaną od dyrektora szpitala będzie przebywać
wymagana do utworzenia lokalu liczba wyborców. W związku z powyższym uzasadnione jest podjęcie
przedmiotowej uchwały.

projekt przygotowała:
Anita Kasperska
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