
UCHWAŁA NR X/90/2015
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w ogólnokrajowym referendum.

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 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum 
ogólnokrajowym (t. j. Dz. U z 2015 r., poz 318) 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 z późn. zm.) i Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (Dz. U. z 2015 r. poz. 852), Rada 
Miejska w Żarowie, na wniosek Burmistrza Miasta Żarów, uchwala co następuje:

§ 1. W celu przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. tworzy 
się odrębny obwód głosowania z numerem 11, w granicach obwodu głosowania: Szpital Reumatologiczno - 
Rehabilitacyjny w Żarowie, z siedzibą Obwodowej Komisji do spraw Referendum: 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

Roman Konieczny

Id: 9A50005F-430E-491C-BD2E-159A074DF8BD. Podpisany Strona 1



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 z późn. zm.) rada gminy jest zobowiązana utworzyć odrębny obwód głosowania w zakładzie opieki
zdrowotnej, jeżeli w dniu wyborów będzie w nim przebywać co najmniej 15 wyborców. Utworzyć go powinna
najpóźniej w 35 dniu przed dniem głosowania. Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o referendum, głosowanie
przeprowadza się również w obwodach odrębnych utworzonych w szpitalach i zakładach pomocy społecznej.

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

Zgodnie z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu
ogólnokrajowego referendum (Dz. U. z 2015 r. poz. 852), referendum odbędzie się 6 września 2015 r, w związku
z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.

Sporządziła:

Sylwia Pawlik

Sekretarz Gminy
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