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KOMISARZA WYBORCZECO W BIALEJ PODLASKIEJ

z dnia 5 kwietnia 2019 r.

w spralvie ut$orzenia odrQbncgo obwodu glosowania w Gminie Parczcw w rdyborach do

Parlamentu Europejskiego zarzqdzonych n. dzien 26 maja 2019 r.

Na podstawie art. 12$4illustawyzdoia5stycznia20llr.-Kodekswltorczy(Dz.U.z
2018 t. poa.754,IO.JO i 1349 oftzz2il9 r. poz. 273) Komisarz Wyborczy w Bialej Podlaskicj

postanawia, co nastqluje:

$ l. Tworzy siq I odrQbny obw6d glosowania w Gminie Parczew, ustala siQjego numer, gnnicc
oraz siedzibq obwodowej komisji wyborczej, w wyborach do Parlamentu Europejskiego

7.aruqdzoeych na dziei26 rI,aja 2019 t..

S 2. Postanowisnie podlega przekazaniu Burmisttzowi Parcz€wa, Wojewodzie Lubelskiemu

oraz Paistwowej Komisji Wltorczej.

$ 3. Na postanowienie wyborcom w liczbic co najmniej l5 przysluguje prawo r.niesienia skargi

do Panstwowej Komisji Wyborczej w teminie 3 dni od daty podania postanowicnia

do publicznej wiadomoSci prez Komisarza Wyborcz€go w Biuletynie Informacji Publiczncj.

S 4. Postarowierie wchodzi w iycie z dniem podpisania i podlega ogloszeniu w Dzienniku

Urzdowym Wojewodztwa Lubelskiego oraz podaniu do publicznej wiadomo3ci w Biuletynie

Informacji Publicznej i w spos6b zwyczajowo przyjqty na obszarze Gminy Parczew.
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UZASADNIENIE

Postanowienia Nr 4212019 z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie
utworzenia odrgbnego obwodu glosowania w Mie6cie Parczew
w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarz4dzorlych na dzieri
26 maja20l9 r

Na podstawie art. l2 d 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2019 r. Kodeks
Wyborczy (Dz. U z 2018 r. poz. 754, 1000, 1349 z 2019 r. poz.271)
Komisarz Wyborczy tworzy odrqbny obw6d glosowania w zakladzie
leczniczym, domu pomocy spolecznej, zakladzie kamym i areszcie

Sledczym oraz w oddziale zewnqtrznym takiego zakladu i aresztu,je2eli
w dniu wybor6w bqdzie w nim przebywad co najmniej 15 wyborc6w.

Jak wynika z informacji z dnia 2 kwietnia 2019 r., dyrektora
jcdnostki 2e liczba wyborc6w przeby.waj4cych w Samodzielnym
Publicznym Zakladzie Opieki Zdrowotnej w Parczewie znacznie
przewyLszy minimalny wym6g ustawowy. Nale2y r6wnie2 zaznaczyt,
2e ka2doruzowo przy wyborach powszechnych taki obw6d odrqbny
byl tworzony.

Z uwagi na powy2sze nale2alo orzec jak w postanowieniu.
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