Projekt
z dnia
Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
z dnia

2018r.

w sprawie utworzenia na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego odrębnych obwodów glosowania
w szpitalach, areszcie śledczym i domu pomocy społecznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów,
sejmików województw i rad dzielnie m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast w dniu 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 8 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz art. 12 § 1, § 4, § 11,
§ 12 i § 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 754; zm.: Dz. U. z 2018 r.
poz. 1000, poz. 1225, poz. 1238, poz. 1282, poz. 1349 i poz. 1321), 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), na wniosek Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Rada Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Tworzy się na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 4 odrębne obwody głosowania w wyborach do rad
gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 oaździernika 2018 r •
Nr obwodu
Siedziba
.
Granice obwodu głosowania
głosowania
Obwodowej Komisji Wyborczej
Samodzielny Szpital Wojewódzki
Samodzielny Szpital Wojewódzki
38
w Piotrkowie Trybunalskim,
w Piotrkowie Trybunalskim,
ul. Rakowska 15
ul. Rakowska 15
Powiatowe Centrum
Powiatowe Centrum
Matki i Dziecka
Matki i Dziecka
39
w Piotrkowie Trybunalskim,
w Piotrkowie Trybunalskim,
ul. Roosevelta 3
ul. Roosevelta 3
Areszt Śledczy
Areszt Śledczy
40
w Piotrkowie Trybunalskim,
w Piotrkowie Trybunalskim,
ul. Wronia 76/90
ul. Wronia 76/90
Dom Pomocy Społecznej
Dom Pomocy Społecznej
41
w Piotrkowie Trybunalskim,
w Piotrkowie Trybunalskim,
ul. Żwirki 5/7
ul. Żwirki 5/7
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaniu
do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego.
§ 4. Na ustalenia Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie stałych obwodów głosowania wyborcom,
w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Piotrkowie
Trybunalskim w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.
Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Łódzkiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu
w Piotrkowie Trybunalskim.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
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Uzasadnienie
Prezes Rady Ministrów rozporządzeniem z dnia 13 sierpnia 2018 r. ( Dz. U. z 2018 n poz. 1561) zarządził
na dzień 21 października 2018 r. wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic
m. st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Głosowanie w wyborach
przeprowadza się w stałych i odrębnych obwodach głosowania.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 754
ze zrn.) — rada gminy na wniosek wójta tworzy odrębne obwody głosowania: w zakładach leczniczych, 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. Nieutworzenie obwodu
jest możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby kierującej daną jednostką.
Utworzenie odrębnych obwodów głosowania następuje najpóźniej w 35 dniu przed dniem wyborów,
tj. do dnia 16 września 2018 r.
Celem powyższego jest umożliwienie osobom przebywającym w tych jednostkach uczestnictwa
w głosowaniu.
Propozycję utworzenia obwodów głosowania w wymienionych wyżej jednostkach poprzedzono
uzgodnieniami z ich kierownictwem.
Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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