UCHWAŁA NR ..............................
RADY MIASTA GDYNI
z dnia .............................. 2014 r.
w sprawie utworzenia na obszarze miasta Gdyni odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia
wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.
Na podstawie art. 12 § 4, § 11 i § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21,
poz. 112 z późn. zm1)) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Tworzy się 4 obwody głosowania, dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu
Europejskiego, zarządzonych na 25 maja 2014 roku, w szpitalach i domu pomocy społecznej, działających na
terenie miasta Gdyni, których numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa
załącznik do niniejszej uchwały.
2. Obwody głosowania, wymienione w § 1, obejmują obszar działania jednostki, w której siedzibę ma
dana obwodowa komisja wyborcza i utworzone są dla wyborców przebywających w tych jednostkach w dniu
wyborów.
§ 2. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz podaniu
do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.
2. Uchwałę niezwłocznie przekazuje się Wojewodzie Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu
w Gdańsku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) Zmiany

wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z z 2011 r. 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, z 2014 r. poz. 179 i 180.

Id: 88096462-D3FD-4D57-9F98-7ACDD106F15C. Przyjęty

Strona 1

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, głosowanie przeprowadza się
w obwodach głosowania, utworzonych m. in. w zakładach opieki zdrowotnej i domach pomocy społecznej,
jeżeli w dniu wyborów będzie w nich przebywać co najmniej 15 osób, uprawnionych do udziału w wyborach.
W związku z tym, proponuje się utworzenie obwodów głosowania w szpitalach zlokalizowanych na
terenie Gdyni: szpitalu Św. Wincentego a Paulo, szpitalu Morskim, Uniwersyteckim Centrum Medycyny
Morskiej i Tropikalnej oraz w Domu Pomocy Społecznej położonym przy ul. Pawiej 31 w Gdyni.
Szacuje się, że w dniu wyborów w wymienionych placówkach przebywać będzie co najmniej 15 osób.
Wobec powyższego, należy utworzyć w nich odrębne obwody głosowania. W tej kwestii zasięgnięto również
opinii osób kierujących wymienionymi wyżej jednostki organizacyjnymi, co do zasadności utworzenia w nich
obwodów głosowania, i z opinii tych wynika, iż zachodzi tego rodzaju potrzeba.
Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, prezydent podaje w formie
obwieszczenia, do wiadomości publicznej, najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów informację o numerach
i granicach odrębnych obwodów głosowania. W związku z koniecznością dochowania ustawowego terminu,
wymagane jest przedłożenie stosownego projektu uchwały Radzie Miasta Gdyni, na sesji w dniu 26 marca
2014 r.

Id: 88096462-D3FD-4D57-9F98-7ACDD106F15C. Przyjęty

Strona 2

załącznik do uchwały nr ............
Rady Miasta Gdyni z dnia .................. r.

NUMER
OBWODU

118
119
120
121

OPIS GRANIC OBWODÓW GŁOSOWANIA

Szpital Św. Wincentego a Paulo
ul. Wójta Radtkego 1
Szpital Morski im. PCK
ul. Powstania Styczniowego 1
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej
ul. Powstania Styczniowego 9B
Dom Pomocy Społecznej
ul. Pawia 31
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SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI
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ul. Powstania Styczniowego 1
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Morskiej i Tropikalnej
ul. Powstania Styczniowego 9B
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