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UCHWAŁA NR IX.72 .2015
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

z dnia 22 lipca 2015 r.

w sprawie utworzenia w Gminie Biała odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym 
zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Na podstawie art. 12 § 4, § 11 i § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. 2011 r. Nr 21, 
poz. 112 z późn. zm.1)) i art. 6 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym 
(tj. Dz. U. 2015 r., poz. 318) uchwala się, co następuje:

§ 1. Tworzy się w Gminie Biała n/w odrębne obwody głosowania dla przeprowadzenia głosowania 
w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. :

Nr 
obwodu

Granice obwodu głosowania Siedziba Obwodowej Komisji 
Wyborczej

17 Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Grabinie Dom Pomocy Społecznej
Grabina 72

18 Zespół Opieki Zdrowotnej – Szpital w Białej Szpital w Białej
ul. Moniuszki 8

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

1) Zm. 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 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.
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Uzasadnienie

Referendum ogólnokrajowe zostało zarządzone postanowieniem Prezydenta RP na dzień
6 września 2015 r.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym
( Dz.U z 2015 r. poz. 318) głosowanie w referendum ogólnokrajowym przeprowadza się
w stałych obwodach głosowania utworzonych na podstawie ustawy Kodeks Wyborczy oraz obwodach głosowania
utworzonych w szpitalach i w zakładach pomocy społecznej.

Obecnie w naszej Gminie utworzonych jest 16 stałych obwodów głosowania.

Ponadto zgodnie z art. 6 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy do obwodów głosowania w szpitalach i zakładach
pomocy społecznej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy Kodeks wyborczy. Stosownie do art. 12 § 4 kodeksu
tzw. odrębne obwody głosowania w szpitalach, domach pomocy społecznej rada gminy ( miejska) tworzy jeżeli
w dniu wyborów będzie w niej przebywać co najmniej 15 wyborców. Nieutworzenie obwodu jest możliwe
wyłącznie w uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby kierującej daną jednostką.

W przypadku Domu Pomocy Społecznej w Grabinie liczba wyborców przekracza 15, natomiast w odniesieniu
do szpitala prawdopodobnym jest że w dniu wyborów będzie przebywało w tej placówce co najmniej
15 wyborców.

W związku z powyższym przedkłada się projekt uchwały o utworzeniu dwóch obwodów odrębnych, tj.
w Szpitalu w Białej i DPS w Grabinie.

Sporządziła: Grażyna Biały

Sekretarz Gminy Biała

6 lipca 2015r.
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