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Projekt

z dnia  29 września 2010 r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 29 września 2010 r.

w sprawie utworzenia na terenie gminy Krapkowice odrębnego obwodu głosowania 

Na podstawie art. 30 ust. 2b ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów 

i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.: Dz.U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219; Nr 102, poz. 

1055; Nr 167, poz. 1760; Dz.U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 146, poz. 1055; 

Nr 159, poz. 1127; Nr 218, poz. 1592; Dz.U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 112, poz. 766; Dz.U. z 2008 r. Nr 96, 

poz. 607; Nr 180, poz. 1111; Dz.U. z 2009 r. Nr 213, poz. 1651; Nr 213, poz. 1652; Dz.U. z 2010 r. Nr 57, poz. 

356) Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje: 

§ 1. Tworzy się na terenie gminy Krapkowice odrębny obwód głosowania i ustala się jego numer, granicę oraz 
siedzibę obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Rady Miejskiej w Krapkowicach, zarządzonych na dzień 
21 listopada 2010 r. w sposób określony poniżej: 

 
Nr obwodu Granice obwodu Siedziba obwodowej komisji wyborczej

18 Szpital Powiatowy w Krapkowicach-
Otmęcie

Szpital Powiatowy w Krapkowicach-Otmęcie, Osiedle XXX-lecia 21, 
Krapkowice

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego oraz zostanie podana do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń. 

 

Burmistrz Krapkowic 

mgr Piotr Solloch
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Uzasadnienie

Głosowanie w wyborach do rady gminy przeprowadza się w stałych i odrębnych obwodach głosowania 
utworzonych na obszarze gminy. Art. 30 ust. 2b ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, 
rad powiatów i sejmików województw stanowi, że rada gminy na wniosek burmistrza ma obowiązek utworzenia 
odrębnego obwodu głosowania w szpitalu, jeżeli w dniu wyborów będzie w nim przebywać co najmniej 15 
wyborców objętych rejestrem wyborców w gminie. Nieutworzenie takiego obwodu jest możliwe wyłącznie 
w uzasadnionych przypadkach na wniosek kierownika tej jednostki. Na podstawie dotychczasowych obserwacji 
można określić, że w dniu wyborów przebywać będzie w Szpitalu Powiatowym w Krapkowicach-Otmęcie ponad 
15 wyborców. W piśmie wystosowanym do Krapkowickiego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w Krapkowicach 
poinformowano kierownictwo tej jednostki o konieczności utworzenia odrębnego obwodu głosowania w szpitalu. 
Jednocześnie poproszono o podanie ewentualnych przeciwwskazań do utworzenia ww. obwodu, w terminie do 24 
września br. Projekt opracowała: Beata Stępniowska, inspektor ds. organizacyjnych. Projekt uzgodniono z Radcą 
Prawnym UMiG Krapkowice. 


