
UCHWAŁA NR V/21/2015 

Rady Gminy w Janowicach Wielkich 

z dnia 26 lutego 2015 r. 

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 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.) oraz art. 12 § 1, § 4, § 10, § 11 i § 12 ustawy z dnia 5 

stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 ze zm.) w związku z 

postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o 

zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z dnia 7 lutego 2015 r. 

poz. 188), na wniosek Wójta Gminy Janowice Wielkie uchwala się, co następuje: 
 

§ 1 

1. W celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 

r. tworzy się na obszarze Gminy Janowice Wielkie jeden odrębny obwód głosowania.  

2. Numer, granice obwodu głosowania oraz siedzibę obwodowej komisji wyborczej ustala się w 

sposób następujący: 
 

Nr obwodu  
głosowania 

Granice obwodu głosowania Siedziba  
obwodowej komisji wyborczej 

5 SPZOZ Zespół Profilaktyki i Rehabilitacji  

w Janowicach Wielkich 

ul. Karola Świerczewskiego 12 

58-520 Janowice Wielkie 

SPZOZ Zespół Profilaktyki  

i Rehabilitacji  

w Janowicach Wielkich 

ul. Karola Świerczewskiego 12 

58-520 Janowice Wielkie 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie. 

 

§ 3 

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Dolnośląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w 

Jeleniej Górze. 
 

§ 4 

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób 

zwyczajowo przyjęty. 

 

 

 
 

 

UZASADNIENIE 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowienie w innych sprawach 

zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. Takim rodzajem sprawy zastrzeżonej jest tworzenie odrębnego 

obwodu głosowania. Według art. 12 § 1 Kodeksu wyborczego w wyborach głosowanie przeprowadza się w stałych i 

odrębnych obwodach głosowania utworzonych na obszarze gminy. Zgodnie z § 4, rada gminy, w drodze uchwały, na 

wniosek wójta, tworzy odrębny obwód głosowania m.in. w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, jeżeli w 

dniu wyborów będzie w nim przebywać co najmniej 15 wyborców. Nieutworzenie obwodu jest możliwe wyłącznie w 

uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby kierującej daną jednostką. Zgodnie z § 10, utworzenie odrębnych obwodów 

glosowania następuje najpóźniej w 35 dniu przed dniem wyborów. Zgodnie z § 11, rada gminy, tworząc obwody 

głosowania, ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych. Na podstawie § 12, uchwałę rady 

gminy o utworzeniu obwodów głosowania ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz podaje do publicznej 

wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty; po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie wojewodzie i 

komisarzowi wyborczemu.  

W SP ZOZ Zespół Profilaktyki i Rehabilitacji w Janowicach Wielkich przebywa stale ok. 80-90 pacjentów – jest to liczba 

wyborców, przy której co do zasady tworzy się obwód odrębny. 


