
Projekt

z dnia  20 sierpnia 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

z dnia 10 września 2015 r.

w sprawie utworzenia na terenie Gminy Krapkowice odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych

na dzień 25 października 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 12 § 4 oraz § 10-12  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. -  Kodeks 
wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zm.)

§ 1. Tworzy się na terenie Gminy Krapkowice odrębny obwód głosowania i ustala się jego numer, granicę oraz 
siedzibę obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku w sposób określony poniżej:

Nr 
obwodu

Granice obwodu Siedziba obwodowej komisji wyborczej

 

24

Krapkowickie Centrum Zdrowia 
spółka z o.o. (szpital)

Krapkowickie Centrum Zdrowia spółka z o.o. 
(szpital)

Osiedle XXX-lecia 21,
47-303 Krapkowice

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Opolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Opole II

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

 

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura
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UZASADNIENIE

w sprawie utworzenia na terenie Gminy Krapkowice odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych

na dzień 25 października 2015 r.

Głosowanie w wyborach przeprowadza się w stałych i odrębnych obwodach głosowania. Zgodnie z

art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.): „Rada

gminy, w drodze uchwały, na wniosek wójta, tworzy odrębny obwód głosowania 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 nim przebywać co najmniej 15 wyborców.

Nieutworzenie obwodu jest możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby kierującej

daną jednostką.”

Z posiadanych informacji wynika, że w dniu wyborów, w szpitalu (Krapkowickie Centrum

Zdrowia) w Krapkowicach może przebywać co najmniej 15 pełnoletnich pacjentów.

W związku z zarządzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej

Polskiej na dzień 25 października 2015 r. podjęcie przez Radę Miejską w Krapkowicach uchwały w sprawie

utworzenia odrębnego obwodu głosowania jest zasadne.

Zgodnie z wyżej przedstawionym stanem prawnym i faktycznym, Burmistrz Krapkowic wystąpił z

wnioskiem o utworzenie w Krapkowickim Centrum Zdrowia spółka zo.o. (szpital), mieszczącym się na

osiedlu XXX-lecia 21, obwodu głosowania z numerem 24.

Urzędnik wyborczy

Małgorzata Meisner
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