
UCHWAŁA NR XLIX/357/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH

z dnia 13 września 2018 r.

w sprawie utworzenia obwodu głosowania Nr 16 w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
"MIKULICZ" w Świebodzicach.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym( Dz. U. 
z 2018r. poz.994 z późn. zm.) i art.12 § 4, § 5, § 10, § 11 i § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2018r. Kodeks 
wyborczy ( Dz. U. z 2018r. poz. 754 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 13 sierpnia 2018r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików 
województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ( 
Dz. U. z 2018r. poz.1561) na wniosek Burmistrza Miasta Świebodzice uchwala się, co następuje:

§ 1. Tworzy się obwód głosowania Nr 16 w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
„MIKULICZ" w Świebodzicach dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad 
powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 
zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

§ 2. Siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 16 jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
"MIKULICZ„ w Świebodzicach ul. Marii Skłodowskiej – Curie 3-7.

§ 3. 1. Uchwałę podaje się wyborcom do publicznej wiadomości poprzez:
1) wywieszenie na tablicach ogłoszeń rozmieszczonych na terenie Gminy Świebodzice,
2) wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1 i przy ul. Stefana 

Żeromskiego 27,
3) zamieszczenie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się:
1) Wojewodzie Dolnośląskiemu,
2) Komisarzowi Wyborczemu w Wałbrzychu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Świebodzicach

dr Łukasz Kwadrans
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Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie Uchwały w związku z zarządzonymi wyborami do
rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast na dzień 21 października 2018r. zachodzi ustawowy obowiązek
utworzenia obwodu głosowania w szpitalu tj. Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
"MIKULICZ„ w Świebodzicach.

Upoważnienie dla Rady Miejskiej w Świebodzicach do utworzenia odrębnego obwodu głosowania
wynika z art. 12 § 4 Kodeksu wyborczego, Obwód ten tworzy Rada Miejska na wniosek Burmistrza
Miasta najpóźniej na 35 dni przed dniem głosowania. Ponieważ w Niepublicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej "MIKULICZ„ w Świebodzicach przebywać będzie co najmniej 15 wyborców, podjęcie
uchwały jest celowe i uzasadnionie.

Sporządziła: Małgorzata Frączek
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