
UCHWAŁA NR XLVIII/317/2014
RADY GMINY RZEKUŃ

z dnia 17 kwietnia 2014 r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

Na podstawie art. 12 § 4, § 10, § 11 i § 12 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 (t.j. 
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
19 lutego w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z 2014 r. poz. 231) na 
wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się odrębny obwód głosowania- obwód zamkniety w wyborach posłów do Parlamentu 
Europejskiego  zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.:

 Numer obwodu głosowania  Granice obwodu głosowania  Siedziba obwodowej Komisji 
wyborczej

 7  Zakład Karny w Przytułach 
Starych

 Przytuły Stare 13 A, 07-411 
Rzekuń.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Uchwałę przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu 
w Ostrołęce.

§ 5. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na 
terenie Gminy Rzekuń, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej Urzędu Gminy 
w Rzekuniu.   

 

 Przewodniczący Rady

Edward Gryczka

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2014 r.

Poz. 4315



Uzasadnienie

W związku z zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r. wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego, 
przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) 
zobowiązują organy miast i gmin do tworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładach opieki 
zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, w oddziałach 
zewnętrznych tych zakładów i aresztów oraz domach studenckich i zespołach tych domów. Zgodnie 
z art. 12 § 10 Kodeksu wyborczego obwody te należy utworzyć najpóźniej w 35 dniu przed dniem 
wyborów, czyli do dnia 20 kwietnia 2014 r.
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