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ilość z^tŁączników-

W sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
Na podstawie art.l7 § 1 w zw. z art. 12§ 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.
Kodeks wyborczy (Dz. U z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) w związku
z nieutworzeniem przez Radę Gminy Mińsk Mazowiecki odrębnego obwodu
głosowania w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Veni Vidi Vici w Grębiszewie dla
przeprowadzenia

wyborów

organów

jednostek

samorządu

terytorialnego,

zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.. Komisarz Wyborczy w Siedlcach II
postanoyjil:

§1. Utworzyć odrębny obwód głosowania w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Veni
Vidi Vici, ul. Rozwojowa 79, 05-300 Grębiszew dla przeprowadzenia wyborów
organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października
2018 r.
§2.Wykonanie postanowienia powierzyć Wójtowi Gminy Mińsk Mazowiecki.
§3. Po jednym egzemplarzu postanowienia przekazuje się Wójtowi Gminy Mińsk
Mazowiecki, Przewodniczącemu Rady Gminy Mińsk Mazowiecki, Wojewodzie
Mazowieckiemu oraz Państwowej Komisji Wyborczej.
§4.

Postanowienie

ogłasza

się w

Dzienniku

Urzędowym

Województwa

Mazowieckiego oraz podaje do publicznej wiadomości na terenie Gminy Mińsk
Mazowiecki w sposób zwyczajowo przyjęty.
§5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
§6. Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 12§4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, rada
gminy, w drodze uchwały, na wniosek wójta, tworzy odrębny obwód głosowania
w zakładzie opieki zdrowotnej, 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 takiego
obwodu jest możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby
kierującej daną jednostką. Rada Gminy Mińsk Mazowiecki nie utworzyła odrębnego
obwodu

głosowania

w

Zakładzie

Opiekuńczo-Leczniczym

Veni

Vidi

Vici

w Grębiszewie w ustawowo wskazanym terminie, czyli do dnia 17 września 2018 r.
W związku z tym Komisarz Wyborczy w Siedlcach II postanawia, jak na wstępie.

