
 

 

Uchwała nr VIII/57/2015 

Rady Gminy Sieroszewice 

z dnia 30 czerwca 2015 r. 

 

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze  

Gminy Sieroszewice dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego 

zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. 

 

 Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku  

o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 318), art. 12 § 4 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 Wójta Gminy uchwala się, co następuje: 

 

§1. W celu przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym dla osób 

upoważnionych do udziału w referendum przebywających w Domu Pomocy Społecznej  

w Psarach tworzy się odrębny obwód głosowania określony w załączniku do niniejszej 

uchwały. 

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieroszewice. 

 

§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. Osobom uprawnionym do udziału w referendum, 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. 

 

 

 

          



 

 

Uzasadnienie do 

Uchwały nr VIII/57/2015 

Rady Gminy Sieroszewice 

z dnia 30 czerwca 2015 r. 

 

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze  

Gminy Sieroszewice dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego 

zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. 

 

Zgodnie z  art. 6 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku  

o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 318), art. 12 § 4 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.) do kompetencji Rady Gminy należy tworzenie 

odrębnych obwodów głosowania w domach pomocy społecznej. W związku z tym,  

że w Domu Pomocy Społecznej w Psarach w dniu referendum będzie przebywać więcej 

niż 15 mieszkańców, zachodzi konieczność utworzenia odrębnego obwodu głosowania  

w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do uchwały nr VIII/57/2015 
Rady Gminy Sieroszewice 
z dnia 30 czerwca 2015 r. 

 

 

 

 

 

Nr obwodu 
głosowania 

Granice obwodu głosowania 
Siedziba obwodowej 

komisji do spraw 
referendum 

8 Dom Pomocy Społecznej w Psarach 
Dom Pomocy Społecznej 

ul. Kaliska 3, Psary 

 

 

 

 

        

 

 


