UCHWAŁA NR LI/405/14
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE
z dnia 30 września 2014 r.
w sprawie utworzenia w Nowym Szpitalu w Nakle i Szubinie sp. z o.o. w Szubinie odrębnego obwodu
głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego
Na podstawie art. 12 § 4, 5, 11, 12 i 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.
112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr
171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072) na wniosek
Burmistrza Szubina uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Utworzyć w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r., odrębny obwód głosowania nr 22 dla wyborców
przebywających w Nowym Szpitalu w Nakle i Szubinie sp. z o.o. w Szubinie przy ul. Ogrodowej 9, ponieważ
w dniu wyborów będzie w nim przebywać co najmniej 15 wyborców.
2. Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr 22 będzie mieściła się w Nowym Szpitalu w Nakle i Szubinie
sp. z o.o., Szubin, ul. Ogrodowa 9, w budynku głównym szpitala, na korytarzu, na II piętrze.
§ 2. Uchwała podlega przesłaniu Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu
w Bydgoszczy.
§ 3. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Biuletynie
Informacji Publicznej oraz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie obwieszczeń na tablicy
w urzędzie i na terenie miasta i gminy Szubin.
§ 4. Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do
Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
W myśl zapisów art. 12 § 4 i 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz.
112 z późn.zm.) rada gminy, w drodze uchwały, na wniosek burmistrza, tworzy odrębny obwód głosowania
w szpitalu, jeżeli w dniu wyborów będzie w nim przebywać co najmniej 15 wyborców ujętych w rejestrze
wyborców prowadzonym w gminie. Nieutworzenie takiego obwodu jest możliwe wyłącznie w uzasadnionych
przypadkach, na wniosek kierownika danej jednostki.
W piśmie z dnia 22 września 2014r. Prezes Zarządu Nowego Szpitala w Nakle n/Not. i Szubinie sp. z o.o.
oświadczył, że w szpitalu w Szubinie w dniu wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików wowjewództw
oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r., będzie przebywać co
najmniej 15 wyborców.
W związku z powyższym Burmistrz Szubina wystąpił do Rady Miejskiej w Szubinie z inicjatywą podjęcia
uchwały w sprawie utworzenia w Nowym Szpitalu w Nakle i Szubinie sp. z o.o. odrębnego obwodu głosowania.
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