
UCHWAŁA NR LVI/382/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 6 września 2018 r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików 
województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 

dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 12 § 4, § 5, § 10, § 11 i § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (tj. Dz. U. 
z 2018 r. poz.754 z późn. zm.) w związku z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2018 r. 
w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad m. st. Warszawy oraz 
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1561), Rada Miejska w Żarowie, na wniosek 
Burmistrza Miasta Żarów, uchwala co następuje:

§ 1. W celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz burmistrza 
miasta, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., tworzy się odrębny obwód głosowania.

§ 2. Numer i granice obwodu głosowania oraz siedzibę obwodowej komisji ustala się w następujący sposób: 

–    Nr obwodu głosowania - 11 

–    granice obwodu głosowania  –  Dom Pomocy Społecznej Żar – Med w Żarowie ul. Słowackiego 6 

–    siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej - Dom Pomocy Społecznej Żar – Med w Żarowie ul. Słowackiego 6.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

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

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Żarowie
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 12 § 4, ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.754 z późn.
zm.) rada gminy tworzy odrębny obwód głosowania min. w zakładzie leczniczym, domu pomocy społecznej, jeżeli
w dniu wyborów będzie w danej jednostce przebywać co najmniej 15 wyborców.

W myśl art. 12 § 5 w/w przepisu w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego
oraz w wyborach wójta, odrębny obwód głosowania tworzy się, wówczas jeżeli w dniu wyborców w danej
jednostce będzie przebywać co najmniej 15 wyborców ujętych w rejestrze wyborców prowadzonym w gminie, na
terenie której położona jest dana jednostka.

Utworzenie odrębnych obwodów głosowania następuje najpóźniej w 35 dniu przed dniem wyborów.

Z informacji uzyskanej od osoby prowadzącej Dom Pomocy Żar – Med w Żarowie w dniu wyborów tj.
21 października 2018 r. w jednostce będzie przebywało nie mniej niż 15 osób, ujętych w rejestrze wyborców
prowadzonym w gminie Żarów, dlatego też tworzy się odrębny obwód głosowania do przeprowadzenia
przedmiotowych wyborów. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.

Sporządziła:

Sylwia Pawlik

Sekretarz Gminy
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