UCHWAŁA NR 382/LI/18
RADY GMINY NOWA RUDA
z dnia 31 sierpnia 2018 r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Nowa Ruda w wyborach do
Rady Gminy Nowa Ruda, Rady Powiatu Kłodzkiego, Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz
w wyborach Wójta Gminy Nowa Ruda zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
Na podstawie art.12 §4 i 5, §11 i 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r.
poz.754; zm.: Dz.U z 2018 r. poz.1000, poz.1225, poz.1238, poz.1282, poz.1321 i poz.1349) w związku
z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie zarządzenia wyborów do
rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast (Dz.U. z 2018 r. poz.1561) oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000,
poz. 1349 i poz. 1432), na wniosek Wójta Gminy Nowa Ruda, Rada Gminy Nowa Ruda uchwala, co
następuje:
§ 1. 1. Tworzy się odrębny obwód głosowania w wyborach do Rady Gminy Nowa Ruda, Rady Powiatu
Kłodzkiego, Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz w wyborach Wójta Gminy Nowa Ruda,
zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku w Domu Pomocy Społecznej w Jugowie, ul. Główna nr
118.
2. Dla obwodu, o którym mowa w ust. 1, ustala się:
1) numer – 16,
2) granice – Dom Pomocy Społecznej w Jugowie,
3) siedzibę
Obwodowej
ul. Główna nr 118.
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Ruda.
§ 4. Na uchwałę, wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza
Wyborczego w Wałbrzychu, w terminie 5 dni od daty jej podania do publicznej wiadomości.
§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie w miejscach publicznych na
terenie Gminy Nowa Ruda, w siedzibie Rady Gminy Nowa Ruda i Urzędu Gminy Nowa Ruda oraz
zamieszczeniu na stronie internetowej Gminy Nowa Ruda.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r. poz.754; zm.:
Dz.U z 2018 r. poz.1000, poz.1225, poz.1238, poz.1282, poz.1321 i poz.1349) w wyborach głosowanie
przeprowadza się w stałych i odrębnych obwodach głosowania utworzonych na obszarze gminy. Na terenie
Gminy Nowa Ruda w wyborach powszechnych funkcjonuje 15 stałych obwodów głosowania. Najpóźniej
w 35 dniu przed dniem wyborów rada gminy tworzy odrębne obwody głosowania, o ile zachodzą ustawowe
przesłanki do ich powstania. Zgodnie z art.12 §4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, rada
gminy w drodze uchwały, 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 nim przebywać co najmniej 15 wyborców.
Ponieważ przesłanka ta jest spełniona dla Domu Pomocy Społecznej w Jugowie - utworzenie
obwodu odrębnego w tej placówce jest w pełni uzasadnione.
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