Uchwała Nr LXVII/327/10
Rady Gminy Pacanów
z dnia 22 września 2010 r.


w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania 
w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2b ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn.zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. (Dz. U. Nr 171, poz. 1151), Rada Gminy Pacanów uchwala co następuje:

§1.

Tworzy się następujące odrębne obwody głosowania w wyborach do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wójta, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.:

	Obwód głosowania Nr 7 z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Domu Pomocy Społecznej w Słupi 91,
Obwód glosowania Nr 8 z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Caritas Kielecka Dom Opieki w Ratajach Słupskich 39b.


§2.

Obwody głosowania wymienione w §1 obejmują obszar jednostki, w której siedzibę ma dana obwodowa komisja wyborcza i utworzone są dla wyborców przebywających w tych jednostkach w dniu wyborów.
§3.

Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu 
i Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pacanów oraz tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Pacanów. 

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
 Jan Nowicki

Uzasadnienie do Uchwały Nr LXVII/327/10
Rady Gminy Pacanów
z dnia 22 września 2010 r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania 
w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Zgodnie z art. 30 ust. 2b ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn.zm.),
tworzy się odrębne obwody głosowania zakładzie pomocy społecznej jeżeli w dniu wyborów będzie w nim przebywać co najmniej 15 wyborców objętych rejestrem wyborców w gminie, na terenie której położona jest wymieniona jednostka. Nieutworzenie takiego obwodu jest możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach na wniosek kierownika tej jednostki.
W Domu  Pomocy Społecznej w Słupi przebywa 85 wyborców, zaś w Domu Opieki 
w Ratajach Słupskich Caritas Kielecka przebywa 32 wyborców
W związku z powyższym utworzenie tam obwodu głosowania jest zasadne.


