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UCHWAŁA NR XLI/396/10
RADA GMINY MORAWICA

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosownia w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

Na podstawie art. 22 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 ze zm.) na wniosek Wojta Gminy Morawica Rada Gminy 
w Morawicy uchwala, co następuje: 

§ 1. Tworzy się następujący dodatkowy obwód głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.; obwód głosowania nr 10 z siedzibą 
Obwodowej Komisji Wyborczej w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy. 

§ 2. Obwód głosowania wymieniony w § 1 obejmuje obszar jednostki, w której siedzibę ma dana obwodowa 
komisja wyborcza i utworzony jest dla wyborców przebywających w tej jednostce w dniu wyborów. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu oraz Komisarzowi 
Wyborczemu w Kielcach. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 
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Uzasadnienie

Zgodnie z dyspozycją art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 ze zm.) tworzy się obwody głosowania w szpitalach, 
zakładach pomocy społecznej, jeżeli w dniu wyborów będzie w nich przebywać co najmniej 50 wyborców. Rada 
gminy na wniosek wójta tworzy obwody głosowania, o których mowa powyżej, ustala ich numery, granice oraz 
siedziby obwodowych komisji wyborczych. Utworzenie tych obwodów następuje najpóźniej w 45 dniu przed 
dniem wyborów. Wybory Prezydenta RP zostały zarządzone na 20 czerwca 2010 r. Biorąc powyższe pod uwagę, 
podjęcie uchwały w powyższym zakresie jest zasadne. W przypadku nie podjęcia uchwały przez radę gminy 
w w/w czynności w zakresie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania dokonuje właściwy wojewoda 
najpóźniej w 42 dniu przed dniem wyborów. 


