
UCHWAŁA NR XLVII/371/2014
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 2 kwietnia 2014 r.

w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie art.12 § 4,10,11,12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r., Nr 21, 
poz.112 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2013 r., poz. 594 ze zm.), Rada Miejska w Żarowie, na wniosek Burmistrza Miasta Żarów, uchwala co następuje: 

§ 1. W celu przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 
2014 r. tworzy się odrębny obwód głosowania z numerem 11, w granicach obwodu głosowania : Szpital 
Reumatologiczno - Rehabilitacyjny w Żarowie, z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej : Szpital 
Reumatologiczno - Rehabilitacyjny w Żarowie, ul. Wojska Polskiego 7, Żarów. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do 
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 4. Uchwałę przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Dolnośląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu 
w Wałbrzychu. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Żarowie

Tadeusz Pudlik
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 12 § 4 i 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze
zm.) rada gminy jest zobowiązana utworzyć odrębny obwód głosowania w zakładzie opieki zdowotnej, jeżeli
w dniu wyborów będzie w nim przebywać co najmniej 15 wyborców. Utworzyć go powinna najpóźniej w 35 dniu
przed dniem głosowania.

Nie utworzenie obwodu jest możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby kierującej
daną jednostką.

Szpital Reumatologiczo - Rehabilitacyjny w Żarowie stanowi obecnie całodobową placówkę zdrowotną,
dysponującą 35 łóżkami dla chorych.

W świetle powyższych przepisów, w związku z zarządzonymi przez Prezydenta RP na dzień 25 maja 2014 r.
wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego, podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.

Sporządziła:

Joanna Konikowska

kierownik USC
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