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Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XXXII.330.2018
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

z dnia 14 września 2018 r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów jednostek samorządu 
terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października  2018 r.

Na podstawie art. 12 § 4, 11, 12 i 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 754 z późn. zm.1) ) i art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu 
zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów 
publicznych (Dz. U.  poz. 130 z późn. zm.2) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Na wniosek Burmistrza  Białej,  na obszarze Gminy Biała, dla przeprowadzenia głosowania w wyborach 
organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień  21 października 2018 r. tworzy się  2   
odrębne  obwody  głosowania, ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, zgodnie 
z poniższym wykazem:

Numer obwodu głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba Obwodowej Komisji 
Wyborczej

17 Dom Pomocy Społecznej dla 
Dorosłych w Grabinie

Dom Pomocy Społecznej 
w Grabinie nr 72, Grabina

18 Zespół Opieki Zdrowotnej – 
Szpital w Białej

Szpital w Białej
ul. Moniuszki 8, Biała

§ 2. Obwody głosowania wymienione w § 1 obejmują obszar jednostki, w której siedzibę ma dana obwodowa 
komisja wyborcza i utworzone są dla wyborców przebywających w tych jednostkach w dniu wyborów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

§ 4. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Opolskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Opolu II.

§ 5. 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. 130, 1000 i 1349
2) Zm. i 1349
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 12 § 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy , głosowanie w wyborach
przeprowadza się w stałych i odrębnych obwodach głosowania utworzonych na obszarze gminy.

Obecnie w naszej Gminie utworzonych jest 16 stałych obwodów głosowania.

Jednocześnie zgodnie z art. 12 § 5  wyżej cytowanej ustawy istnieje obowiązek tworzenia tzw. odrębnych
obwodów głosowania w szpitalach, domach pomocy społecznej 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

W przypadku Domu Pomocy Społecznej w Grabinie liczba wyborców z terenu gminy Biała ( czyli ujętych
w rejestrze wyborców w tut. Urzędu) przekracza 15 wyborców natomiast w odniesieniu do Szpitala w Białej
prawdopodobnym jest że w dniu wyborów będzie przebywało w  tej placówce co najmniej 15 wyborców z terenu
naszej gminy.

Ponadto w ocenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 lipca 2018 r ( pismo ZPOW-531-2/18) obwód
odrębny rada powinna utworzyć jeśli w zakładzie leczniczym , domu pomocy społecznej w dniu wyborów będzie
przebywać co najmniej 15 wyborców ujętych w rejestrze wyborców prowadzonym przez gminy, na obszarze
województwa, w którym położona jest dana jednostka.

Stosownie do art. 12 § 10 Kodeksu wyborczego utworzenie odrębnych obwodów głosowania następuje
najpóźniej w 35 dniu przed dniem wyborów.

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

Opracowała:

Grażyna Biały

Sekretarz Gminy Biała

Biała, dnia 13 sierpnia 2018 r.
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