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UCHWAŁA NR XI/66/2015
RADY MIEJSKIEJ W TUCHOWIE
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze gminy Tuchów w referendum
ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
Na podstawie 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.), art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r.
poz. 318) oraz art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz.
112 ze zm.) na wniosek Burmistrza Tuchowa, Rada Miejska w Tuchowie uchwala, co następuje:
§ 1. Tworzy się odrębny obwód głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień
6 września 2015 r. w zakładzie opieki zdrowotnej:
Nr obwodu
16

Granice obwodu

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

Centrum Zdrowia Tuchów

Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o.o., ul. Szpitalna 1, 33-170
Tuchów

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz podaniu do
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 3. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Małopolskiemu oraz Komisarzowi
Wyborczemu w Tarnowie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Ryszard Wrona

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
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Uzasadnienie
W związku z zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. referendum ogólnokrajowym, w celu umożliwienia
głosowania osobom przebywającym w dniu głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy
społecznej zlokalizowanych na terenie gminy Tuchów zachodzi konieczność utworzenia odrębnych obwodów
głosowania.
Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 318), który odwołuje się do odpowiednich przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.
Kodeks wyborczy (Dz. U. 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zmianami) tj. art. 12 § 4 i 6, rada gminy na wniosek
burmistrza tworzy w drodze uchwały odrębne obwody głosowania: w zakładzie opieki zdrowotnej, domu
pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym, jeżeli w dniu wyborów będzie w nich przebywać
co najmniej 15 wyborców.
Na terenie gminy Tuchów jednostką, w której przebywa obecnie, co najmniej 15 wyborców jest zakład
opieki zdrowotnej Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o.o. W związku z tym Burmistrz Tuchowa wystąpił do
Rady Miejskiej w Tuchowie z wnioskiem o utworzenie w tej jednostce odrębnego obwodu głosowania.

