
UCHWAŁA NR IX/76/2015
RADY GMINY LISKÓW

z dnia 14 lipca 2015 r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Lisków w referendum 
ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Na podstawie art. 12 § 4 oraz § 10-13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. -  Kodeks wyborczy /Dz. U. Nr 21, 
poz. 112 ze zm./ oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. 
U. z 2013 r. poz. 594 ze zm./ w związku z art. 6 ust.1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. 
o referendum ogólnokrajowym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 318) na wniosek Wójta Gminy Lisków uchwala się, co następuje:

§ 1. W celu  przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 
6 września 2015 r., tworzy się odrębny obwód głosowania określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisków.

§ 3. Uchwałę przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu 
w Kaliszu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5. Osobom uprawnionym do udziału w referendum, w liczbie  co najmniej 15, przysługuje prawo 
wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Kaliszu, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do 
publicznej wiadomości.
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Załącznik  
do Uchwały Nr IX/76/2015  

                Rady Gminy Lisków                           
                z dnia 14 lipca 2015 r. 

 

 

 

Nr 
obwodu 

głosowania 
Granice obwodu  głosowania 

Siedziba  
obwodowej komisji 

wyborczej 
5. 
  

Dom Pomocy Społecznej w Liskowie 
  

Dom Pomocy Społecznej, 
ul. ks. Wacława 
Blizińskiego 96, 
62-850 Lisków 
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr IX/76/2015

Rady Gminy Lisków
z dnia 14 lipca 2015 r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Lisków
w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

W związku z art. 6 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015

r. poz. 318), na podstawie art. 12 § 4 oraz § 10-13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy /Dz.

U. Nr 21, poz. 112 ze zm./, na wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy tworzy odrębny obwód głosowania w

domu pomocy społecznej, jeżeli w dniu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego będzie w nim

przebywać co najmniej 15 wyborców. Po uzyskaniu opinii dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Liskowie

dot. liczby mieszkańców w DPS Lisków zasadne jest utworzenie odrębnego obwodu głosowania w Domu

Pomocy Społecznej w Liskowie.

Mając na uwadze powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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