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Poz. 6284
POSTANOWIENIE
Komisarza Wyborczego w Krakowie III
z dnia 18 września 2018 roku

w sprawie utworzenia w Zakładzie Karnym w Trzebini w gminie Trzebinia odrębnego obwodu
głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad
dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na
dzień 21 października 2018 roku
Na podstawie art. 12 § 4-5 i § 13 w związku z art. 17 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy
(Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w związku z nieutworzeniem obwodu odrębnego na terenie gminy
Trzebinia, którego konieczność utworzenia wynika z faktu przebywania na terenie Zakładu Karnego w Trzebini
co najmniej 15 wyborców, postanawiam:
1. utworzyć na terenie gminy Trzebinia odrębny obwód głosowania nr 26 obejmujący Zakład Karny
w Trzebini, ul. Słowackiego 70, Trzebinia, z siedzibą w Zakładzie Karnym w Trzebini, ul. Słowackiego 70,
2. powiadomić Radę Miasta Trzebini oraz wyborców gminy Trzebinia o utworzeniu obwodu
odrębnego,
3. postanowienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego,
4. postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy – w wyborach do
organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójta rada gminy na wniosek
wójta tworzy odrębny obwód głosowania w zakładzie leczniczym, domu pomocy społecznej, zakładzie
karnym i areszcie śledczym oraz w oddziale zewnętrznym takiego zakładu i aresztu - jeżeli w dniu wyborów
będzie w niej przebywać co najmniej 15 wyborców ujętych w rejestrze wyborców. Z taką sytuacją mamy do
czynienia w Zakładzie Karnym w Trzebini, ul. Słowackiego 70, Trzebinia.
Rada Miasta w Trzebini, zgodnie z pismem Pełniącego Funkcję Burmistrza Miasta Trzebini
znak SO.502.20.2018 z dnia 18 września 2018 roku, nie podejmie uchwały o utworzeniu powyższego
odrębnego obwodu głosowania.
W związku z powyższym Komisarz Wyborczy w Krakowie III tworzy odrębny obwód
głosowania, ustalając jego numer, granice oraz siedzibę obwodowej komisji wyborczej.
Z tych przyczyn orzeczono jak w sentencji.
Na nin. Postanowienie przysługuje skarga do Państwowej Komisji Wyborczej, Warszawa, ul.
Wiejska 10, w terminie 5 dni od daty jego doręczenia.

