
Uzasadnienie celu podjęcia 
uchwał w sprawach zmian w obwodzie głosowania Nr 7

i utworzenia odrębnych obwodów głosowania w
wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

Stosowanie do przepisu art. 12 paragraf 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. -
Kodeks  wyborczy  (Dz.U.  Nr  21,  poz.  112  z  późn.  zm.)  głosowanie
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
10  maja  2015  roku przeprowadza  się  w  stałych i  odrębnych obwodach
głosowania . Do dnia 26 marca 2015 r. powinny być dokonane niezbędne
zmiany  w  podziale  gminy  na  obwody  głosowania  ,  jeśli  wystąpiła  taka
konieczność  w  związku  ze  zmianą  granic  gminy  ,  zmianą  liczby
mieszkańców  w  gminie  lub  w  danym  obwodzie  głosowania.  Dokonania
zamian  w  podziale  na  obwody  głosowania  dokonuje  rada  gminy  na
wniosek  wójta(burmistrza,prezydenta)  na  podstawie  art.  13  paragraf  1
Kodeksu Wyborczego . W przypadku , gdy zachodzi konieczność zmiany
opisu granic obwodów glosowania np. w związku ze zmianą nazwy ulicy
lub  powstaniem  nowej  ulicy  ,  wówczas  rada  gminy  powinna  podjąc
uchwałę  zmieniającą  uchwałę   w  sprawie  podziału.  Powyższa  uchwała
powinna  zostać  podjęta  na  podstawie  art.  12  paragraf  2  Kodeksu
wyborczego .
Do  dnia  5  kwietnia  2015  roku  rady  gmin  obowiązane  są  utworzyć  na
wniosek  wójta(burmistrza  prezydenta  miasta  )  odrębne  obwody
glosowania  w  szpitalach,  aresztach  śledczych  itp.  (  art.  12  paragraf  10
Kodeksu  wyborczego).  Zgodnie  z  ustawowymi  wymogami  ,  w  tych
jednostkach obwody należy utworzyć,  jeśli  w dniu wyborów będzie tam
przebywać co najmniej 15 wyborców.
W związku z powyższym  przedkładam przedmiotowe projekty uchwał .

Załączniki :
1. Wniosek Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 9 marca 2015 roku
2. Projekt  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  podziału  miasta

Hajnówka  na  stałe  obwody  głosowania  ,  ustalenia  ich  numerów  ,
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych .

3. Projekt  uchwały  w  sprawie  utworzenia  odrębnych  obwodów
głosowania  w  wyborach  Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej
zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.



WNIOSEK 
BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 9 marca 2015 r.

w sprawie zmian w obwodzie głosowania nr 7 i utworzenia odrębnych obwodów
głosowania w wyborach  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na
dzień 10 maja 2015 roku.

Na podstawie art. 13 paragraf 1 ustawy  z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks
wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) wnoszę o zmianę opisu granic
obwodu  głosowania  nr  7  w  związku  z  podjęciem  przez  Radę  Miasta
Hajnówka  uchwały  Nr  III/16/14  z  dnia  30  grudnia  2014  r.  w  sprawie
zaliczenia  drogi  do  kategorii  dróg  gminnych  miasta  Hajnówka  oraz
nadania nazwy ulicy ( publ. Dz.Urz.Woj.Podl. rocznik 2015 ,poz.131 z dnia
14  stycznia  2015  r.)  polegającą  na   wprowadzeniu  do  przedmiotowego
obwodu ulicy o nazwie - „Doc.Adama Dowgirda”.
Ponadto  wnoszę  o  utworzenie  odrębnych  obwodów  głosowania
w szpitalach ( Nr 13,14 ) i areszcie śledczym(nr 15).


