
UCHWAŁA NR LI/508/18
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE

z dnia 10 września 2018 r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Gryfino, ustalenia ich 
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Na podstawie art. 12 § 4 i § 10-12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 754, 1000, 1349), 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 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. z 2018 r. poz. 1561) uchwala, 
co następuje:

§ 1. Dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do rady gminy, rady powiatu, sejmiku 
województwa oraz wyboru burmistrza zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. na terenie Gminy 
Gryfino tworzy się odrębne obwody głosowania określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Zachodniopomorskiemu i Komisarzowi Wyborczemu 
w Szczecinie II.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób 
zwyczajowo przyjęty.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk
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Załącznik do uchwały Nr LI/508/18
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 10 września 2018 r.

Nr obwodu
głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej

21 Obwód obejmujący:
Dom Pomocy Społecznej w Dębcach

Dom Pomocy Społecznej w Dębcach
Dębce 11
74-100 Gryfino

22 Obwód obejmujący:
Szpital Powiatowy w Gryfinie

Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o.
ul. Parkowa 5
74-100 Gryfino

23
Obwód obejmujący:
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 
w Gryfinie

Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o.
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
w Gryfinie
ul. Armii Krajowej 8
74-100 Gryfino

24
Obwód obejmujący:
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy 
Psychiatryczny w Nowym Czarnowie

Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o.
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy 
Psychiatryczny w Nowym Czarnowie
Nowe Czarnowo 70
74-105 Nowe Czarnowo
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UZASADNIENIE

Zgodnie 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 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. z 2018 r. poz. 1561)

datę wyborów wyznaczono na niedzielę 21 października 2018 roku. W wyborach głosowanie

przeprowadza się w stałych i odrębnych obwodach głosowania. Zgodnie z art. 12 § 4 ustawy z

dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754) „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, jeżeli w dniu wyborów będzie w nim przebywać co najmniej 15 wyborców.”

W związku z tym, iż w jednostkach wskazanych w załączniku do projektu uchwały

zachodzą ustawowe przesłanki do utworzenia obwodów głosowania, jak również po

wcześniejszym zasięgnięciu opinii osób kierujących danymi jednostkami zasadne jest

przedłożenie Radzie Miejskiej w Gryfinie przedmiotowego projektu uchwały.

Sporządziła:
Justyna Satanowska
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