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UCHWAŁA NR LXIII/463/10
RADY GMINY CHEŁMŻA

z dnia 4 października 2010 r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rady gminy, rady powiatu i sejmiku 
województwa oraz wójta 

Na podstawie art. 30 ust. 2b ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów 
i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, 
poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 
1127 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607 
i Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 213, poz. 1651 i 1652 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 356), art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 
20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U. Nr 113, poz. 984, Nr 
127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 218, poz. 
1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 48, poz. 327, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 oraz z 2009 r. Nr 213, poz. 1651, Nr 
213, poz. 1652) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W związku z zarządzeniem na dzień 21 listopada 2010 r. wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast, na wniosek Wójta Gminy Chełmża tworzy się na terenie Domu Pomocy Społecznej 
w Browinie odrębny obwód głosowania nr 9 z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Domu Pomocy 
Społecznej w Browinie. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów 
i sejmików województw, głosowanie w wyborach do rad przeprowadza się w stałych i odrębnych obwodach 
głosowania utworzonych na obszarze gminy. Zgodnie z art.30 ust. 2b Rada Gminy tworzy odrębny obwód 
głosowania w szpitalu, zakładzie pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym, na wniosek Wójta, 
jeżeli w dniu wyborów będzie w nim przebywać co najmniej 15 wyborców objętych rejestrem wyborców 
w gminie, na terenie której położona jest dana jednostka. Utworzenie odrębnego obwodu następuje najpóźniej na 
35 dni przed dniem wyborów. Liczba mieszkańców DPS w Browinie znacząco przekracza minimalną liczbę 
wyborców, o której mowa w ustawie, co wskazuje na konieczność utworzenia odrębnego obwodu głosowania 
w wyborach zarządzonych na 21 listopada br. 


