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RADY MIEJSKIEJ MIEROSZO\ryA
z dnia ż7 lutego 2015 r.

Vv

w sprawie utworzenia

odrębnego obwodu głosowania, ustalenia num€ru, granic
i siedziby otlwodowej komisji wyborczej w celu przeprowadzenia głosowania
w wyb orach P rezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. osamorządzie
gminnym (Dz. U. z20I3 T. poz.594,poz.645 ipoz. !3I8 orazz2Ot4 r, poz,379lpoz. 1072)
art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 20II r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 , poz. |12, Nr 26,
poz. I34, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz.588, Nr 134, poz.777, Nr 147, poz. 881, Nr 149,
poz. 889 i Nr 2 1 7, poz. I28I, z żaIZ r. poz. 849, poz. 95I i poz. 7529 oraz z 2014 r. poz. I79,
poz. 180 i poz. 1072) w związku z Postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 4 lutego ż0I5 r, o zatządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz.U.z20l5r. poz.188) działając na wniosek Burmistrza Mieroszowa uchwala się, co
następuje:

§ 1. Tworzy się

odrębny obwód głosowania, ustala się numer, granice oraz siedzibę
obwodowej komisji wyborczej w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzięi 10 maja ż0I5 r.
Numer
Granice obwodu Głosowania
Obwodu
Siedziba Obwodowej Komisji
Głosowania
wvborczei
Dolnośląskie"
z
Spółka o.
,,Sanatoria
o.wSokołowsku,wtym:
1. DolnośląskiOśrodekOpieki
Zal<ład Opiekuńcz o - Leczntczy
Międzypokoleniowej
9
,,Odrodzenie" w Sokołowsku
Orzeł"
w
ul. Główna 15.
Sokołowsku
,.Biały
ul. Parkowa 5.

2.

ZakŁad Opiekuńczo

-Leczniczy

,,Odrodzenie" w Sokołowsku
ul. Głowna l5.

3.

Zakład Opiekuńczo -Leczniczy
,,Górnik" w Sokołowsku
ul, Głowna22.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieroszowa.
§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Dolnośląskiemu oTaz

Komisarzowi

Wyborczemu w Wałbrzychu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w

Dzierrniku
Urzędowym Województwa Dolno§]ą&,i,ego"praz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego
,:',i ,"'l, ,
w Mieroszowie.
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UZASADNIENIE

do Uchwały Nr l2015 Rady Miejskiej Mieroszowazdniaż7 tutego 2015 r. w sprawie
utworzenia odrębnego obwodu głosowania, ustalenia num€ru, granic
i siedziby obwodowej komisji wyborczej w celu przeprowadzenia głosowania
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Postanowienięm z dnia 4 lutego żOI5 r.
zarządził przeprowadzęnie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej l .vq.znaczył datę
wyborów na niedzielę 10 maja ż0I5 r. (Dz. U. z2015 r. poz. 188).
W związku zpowyższym, zgodnie z ań. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 201I r. Kodeks
wyborczy (Dz.U.Nr 21, poz. I12, Nr 26, poz. 134, Nr 94,poz.550, Nr 102, poz. 588,
Nr 134, poz.777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889 i Nr 217, poz. I28I, z2012 r. poz.849,
poz. 95I i poz. 1529 oruz z 2014 r. poz. I79, poz. 1 80 i poz. 1072) tworzy się odrębny obwod
głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym
i areszcie śledczymotaz w oddziale zewnętrznym takiego zakładu i aresztu, jezeli w dniu
wyborów będzie w nim przebywac co najmniej 15 wyborców.
Z opinlt Prezesa Zarządu ,,Sanatoria Dolnośląskie"Spółki z o. o. w Sokołowsku
dotyczącej utworzenia odrębnego obwodu głosowania w DolnośląskimOśrodkuOpieki
Międzypokoleniowej ,,Biały Orzęł" w Sokołowsku oTaz w Zakładach Opiekuńczo
Leczntczych ,,Odrodzenie" i ,,Górnik" w Sokołowsku wynika , że w dniu wyborów tj. 10 maja
2015 r. będzie w nich przebywać co najmniej 15 wyborców.
W związkuzpowyższym zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.

TtrF}vi,TF?Rz
i rf+/a] l' .
M ą rł: łl Iła c z}ł lźs le i
d

i

t

