Projekt Nr BRM.0006.509.2018
z dnia 4 września 2018 r.
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA USTROŃ
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie miasta Ustroń w wyborach do rad gmin, rad
powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast.
Na podstawie art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 754 z póżn. zm.)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.)
w związku z rozporządzeniem 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 wótów, burmistrzów
i prezydentów miast (Dz. U. poz. 1561 ) na wniosek Burmistrza Miasta Ustroń
Rada Miasta Ustroń uchwala :
§ 1.
W celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy
oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r. na terenie miasta
Ustroń tworzy się odrębny Obwód głosowania nr 10 , z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej nr 10 w Miejskim Domu
Spokojnej Starości w Ustroniu ul.Słoneczna 10.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 3.
Uchwała podlega przekazaniu Komisarzowi Wyborczemu w Bielsku-Białej II oraz Wojewodzie Śląskiemu.
§ 4.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w biuletynie informacji
publicznej miasta Ustroń.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
Zgodnie z Kodeksem Wyborczym (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 754 z późn.zm.) Rada Gminy na wniosek Burmistrza
w drodze uchwały tworzy odrębne obwody głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej,
zakładach karnych, ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, najpóźniej w 35 dniu
przed dniem wyborów. Odrębny obwód glosowania tworzy się, jeżeli w dniu wyborów będzie w nim przebywać co
najmniej 15 wyborców.
Wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójta, odrębny obwód
głosowania tworzy się, jeżeli w dniu wyborów będzie w niej 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.
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