UCHWALA NR
00.1
/2018
RADY MIASTA LUBARTÓW
z dnia
2018 r.
o o o

o o o o

000

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

N a podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i
ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
wniosek Burmistrza Miasta, Rada Miasta u c h wal

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
1432) oraz art. 12 § 5, § 10, § 12, § 13
(Dz.U. z 2018r. poz. 754 z późn.zm.), na
a, co następuje:

§1
W celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 paździemika 2018 r.,
tworzy się obwód głosowania nr 12 i ustala się siedzibę obwodowej komisji wyborczej
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej (Szpital) przy ul. Cichej 14
w Lubartowie.
§2
Obwód głosowania wymieniony w § I obejmuje obszar jednostki, w której siedzibę ma
obwodowa komisja wyborcza i tworzony jest dla wyborców przebywających w tej jednostce
w dniu wyborów.
§3
Wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje na niniejszą uchwałę prawo wniesienia
skargi do Komisarza Wyborczego w Lublinie w terminie 5 dni od daty podania jej do
publicznej wiadomości.

Uchwałę przekazuje
w Lublinie.

SIę Wojewodzie

§4
Lubelskiemu

oraz

Komisarzowi

Wyborczemu

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lubartów.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Jacek Mikołaj Tomasiak

UZASADNIENIE
Kodeks wyborczy wart.
głosowania

12 § 4 zobowiązuje

między innymi w

radę gminy do tworzenia

odrębnego

zakładzie leczniczym, jeżeli w dniu wyborów

obwodu

będzie w nim

przebywać co najmniej 15 wyborców.
Dotychczas

przeprowadzane

przebywających

wybory

samorządowe

w zakładzie opieki zdrowotnej

wskazują,

że

liczba

wyborców

przy ul. Cichej 14 w Lubartowie

wyborów, przekracza liczbę 15-stu.
W związku z powyższym wskazane jest podjęcie uchwały w przedmiotowej

sprawie.

w czasie

