
 
UCHWAŁA NR XL/ 203 /10 

RADY GMINY CEGŁÓW 
z dnia 30 września 2010r 

 
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie gminy Cegłów dla 
przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku wojewódzkiego 

zarządzonych w 2010r 
 

Na podstawie art. 30 ust.2b i 2d ustawy z dnia 16 lipca 1998r ordynacja wyborcza do rad 
gmin, rad powiatów i sejmików samorządowych (Dz.U. z 2003r Nr 159 poz. 1547 z póź. zm.) 
w związku z art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2001r Nr 142 poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Cegłów  
 

uchwala co następuje: 
 

§ 1 
Do przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku wojewódzkiego, które 
odbędą się w 2010r, poza stałymi obwodami tworzy się odrębny obwód głosowania: 
 
- obwód głosowania Nr 7 – dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej św Józefa w Mieni 
i pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej „Jedlina” w Mieni, z siedzibą w Domu Pomocy 
Społecznej św. Józefa w Mieni 94. 
 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego oraz rozplakatowaniu na terenie gminy w formie obwieszczeń. 
 
 
        Przewodnicząca Rady Gminy 
        (-) mgr inŜ. Teodora Wójcik 
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie: 
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw stanowi: 
 

Art. 30 ust. 2b: Rada gminy na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta) tworzy odrębny 
obwód głosowania w, zakładzie pomocy społecznej, jeŜeli w dniu wyborów będzie w nim przebywać 
co najmniej 15 wyborców objętych rejestrem wyborców w gminie, na terenie której połoŜona jest 
wymieniona jednostka. Nieutworzenie takiego obwodu jest moŜliwe wyłącznie w uzasadnionych 
przypadkach na wniosek kierownika tej jednostki. 

2d: Utworzenie odrębnych obwodów następuje najpóźniej w 35 dniu przed dniem wyborów. 
 
W dniu wyborów w DPS Jedlina będzie przebywać mniej niŜ 15 wyborców, natomiast w DPS św. Józefa więcej 
niŜ 15 wyborców. 
Wnoszę do Wysokiej Rady o rozszerzenie porządku obrad o przedłoŜony powyŜej projekt uchwały by uniknąć 
konieczności zwoływania nadzwyczajnej sesji Rady Gmin. 


