
Uchwała Nr XII/155/2011 

Rady Miejskiej Kalisza 

z dnia drugiego września 2011 roku

w sprawie  utworzenia  odrębnych obwodów głosowania na  obszarze  miasta 
Kalisza  w  wyborach  do  Sejmu  Rzeczypospolitej  Polskiej  i  do  Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

Na podstawie art.  12 § 4,  §  10 -  12  ustawy z dnia 5 stycznia  2011r.  Kodeks 
wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dla  przeprowadzenia  na  obszarze  miasta  Kalisza  głosowania  w  wyborach  do 
Sejmu  Rzeczypospolitej  Polskiej  i  do  Senatu  Rzeczypospolitej  Polskiej 
zarządzonych  na  dzień  9  października  2011r.  tworzy  się  odrębne  obwody 
głosowania określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 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.



Załącznik
do uchwały Nr XII/155/2011

                                                                           Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 02 września 2011r.

Miasto Kalisz

Numer obwodu 
głosowania

Granice obwodu głosowania Siedziba Obwodowej Komisji 
Wyborczej

52 Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Poznańska 79

53 Wojewódzki Szpital Zespolony         ul. Toruńska 7

54 Zakład Karny         ul. Łódzka 2

55 Dom Pomocy Społecznej ul. Winiarska 26



U z a s a d n i e n i e

do uchwały Nr XII/155/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 września 2011r.
w sprawie  utworzenia  odrębnych obwodów głosowania na  obszarze  miasta 
Kalisza  w  wyborach  do  Sejmu  Rzeczypospolitej  Polskiej  i  do  Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

Na  podstawie  art.  12 ustawy  z  dnia  5  stycznia  2011r.  Kodeks  wyborczy  
( Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)  rada gminy, najpóźniej w 35 dniu przed 
dniem wyborów, na wniosek Prezydenta Miasta Kalisza tworzy odrębne obwody 
głosowania,  m.in.  w  zakładzie  opieki  zdrowotnej,  domu  pomocy  społecznej, 
zakładzie  karnym  i  areszcie  śledczym  oraz  w  oddziale  zewnętrznym  takiego 
zakładu i aresztu, jeżeli w dniu wyborów będzie w nich przebywać co najmniej 15 
wyborców. 

          Na terenie miasta Kalisza istnieją tego typu instytucje, w związku z czym 
zachodzi  konieczność utworzenia  w nich obwodów głosowania w wyborach  do 
Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem powyższego jest umożliwienie  osobom tam przebywającym uczestnictwa  
w głosowaniu.


	U z a s a d n i e n i e

