Uchwała nr XI/64/2015
Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Koźmin
Wielkopolski w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
Na podstawie art. 12 § 4 /ew. 7 i 9/ oraz § 10-13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy /Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm./ oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm./ na wniosek
Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski uchwala się, co następuje:
§1
W celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r., tworzy się
odrębny obwód głosowania określony w załączniku do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.
§3
Uchwałę przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie

Wielkopolskiemu i Komisarzowi

Wyborczemu w Kaliszu.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo
przyjęty.
§5
Wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza
Wyborczego w Kaliszu, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ mgr inż. Justyn Zaradniak

Załącznik do uchwały nr XI/64/2015
Rady Miejskiej
w Koźminie Wielkopolskim
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Nr
obwodu
głosowania
8

Granice obwodu głosowania
Samodzielny Publiczny Zakład
Zdrowotnej w Krotoszynie
Szpital Powiatowy
w Koźminie Wielkopolskim

Siedziba
obwodowej komisji
wyborczej
Opieki Szpital Powiatowy
ul. Czesława
Stęszewskiego 9
Koźmin Wielkopolski

Uzasadnienie
Kodeks wyborczy zobowiązuje Radę Miejską do utworzenia odrębnego obwodu głosowania
w szpitalu

jeżeli w dniu wyborów będzie w nim przebywać co najmniej 15 wyborców.

Ponieważ w Szpitalu przy ul. Czesława Stęszewskiego 9

może przebywać powyżej

15 wyborców wnoszę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

