
UCHWAŁA NR XLVIII/301/2014
RADY MIEJSKIEJ W GNIEWKOWIE

z dnia 24 września 2014 r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Warzynie w wyborach 
do rad gmin, rad powiatów , sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy  oraz wyborów wójtów, 

burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2013r. 
poz.594)1) oraz art. 12 § 4,5,10, 11,12 i 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.- Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011r. Nr 
21, poz.112) 2w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 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 (Dz. U. z dnia 27 sierpnia 2014 r., poz. 1134), na wniosek 
Burmistrza Gniewkowa - Rada Miejska uchwala , co następuje:

§ 1. Ustala się odrębny obwód głosowania dla wyborców  przebywających w dniu wyborów w Domu Pomocy 
Społecznej  oznaczony kolejnym numerem 15, z siedzibą w Warzynie 1 .

§ 2. Uchwałę przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oraz Komisarzowi 
Wyborczemu w Bydgoszczy.

§ 3. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz podaje się do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych 
(na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Gniewkowa oraz w sołectwach), na tablicy informacyjnej urzędu oraz 
opublikowanie w prasie lokalnej.

§ 4. Na niniejszą uchwałę wyborcom , w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do 
Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy , w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodniczący Rady

Janusz Kozłowski

1) zm. Dz.U. z 2013r. poz. 645 i 1318, Dz.U. z 2014r. poz. 379,1072
2) zm. Dz.U z 2011r. Nr 26 ,poz. 134,Nr 94,poz. 550, Nr 102, poz.588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149 , poz. 

889 ,Nr 171,poz. 1016 oraz Nr 217,poz. 1281, z 2012r. poz. 849,poz. 951 oraz poz. 1529 oraz z 2014r. poz. 179 i 180, 1072
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UZASADNIENIE

W związku z zarządzeniem przez Prezesa Rady Ministrów na dzień 16 listopada 2014r.

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

oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast -Burmistrz Gniewkowa wystąpił do

Rady Miejskiej z wnioskiem w sprawie utworzenia w tej jednostce odrębnego obwodu

głosowania .

W związku z powyższym wywołuje się niniejszą uchwałę.
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