Uchwała nr XLVIII/473/10
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

w sprawie utworzenia obwodu głosowania.

Na podstawie art. 22 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. z 2000 r. Dz. U. Nr 47, poz. 544 ze zm.),
uchwala się, co następuje:
§ 1. Rada Miejska w Słubicach na wniosek Burmistrza Słubic tworzy obwód
głosowania do wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na
dzień 20 czerwca 2010 r., w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
w Słubicach przy ul. Nadodrzańskiej 6 i ustala numer obwodu głosowania – 13,
z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w w/w szpitalu.
§ 2. Obwód głosowania wymieniony w § 1 obejmuje obszar szpitala, w którym
siedzibę ma Obwodowa Komisja Wyborcza i utworzony jest dla wyborców
przebywających w szpitalu w dniu wyborów.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.
§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu
i Komisarzowi Wyborczemu w Gorzowie Wlkp.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego oraz podaniu do publicznej wiadomo ści w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

sporządził: dnia 29 kwietnia 2010 r. Barbara Banaśkiewicz

Uzasadnienie
do uchwały w sprawie utworzenia obwodu głosowania

Utworzenie obwodu głosowania dla wyborców przebywających w szpitalu
tworzony jest z inicjatywy Burmistrza Słubic w związku z zarządzeniem Marszałka
Sejmu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 20 czerwca 2010 r.
Konieczność podjęcia każdorazowo uchwały o utworzeniu obwodu m.in.
w szpitalu dla przeprowadzenia głosowania wynika z faktu, iż obwody głosowania
tworzone m.in. w szpitalach nie mają charakteru stałego.
Obligatoryjne utworzenie obwodu w szpitalu jest uzależnione od spełnienia
ustawowo określonego warunku przebywania w szpitalu co najmniej 50 wyborców.
Gdyby liczba wyborców była mniejsza, wówczas można utworzyć taki obwód po
zasięgnięciu opinii kierownika szpitala, zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy o wyborze
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Utworzenie takiego obwodu następuje najpóźniej w 45 dniu przed dniem
wyborów. Wobec powyższego podjęcie przez Radę Miejską przedmiotowej uchwały
winno nastąpić najpóźniej do 6 maja 2010 r.

