Projekt
z dnia 13 lutego 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA LUBAŃ
z dnia .................... 2015 r.
w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Na podstawie art. 12 § 4 i § 10 - § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz.
112 z późn.zm.) Rada Miasta Lubań uchwala, co następuje:
§ 1. Tworzy się na obszarze Miasta Lubań dwa odrębne obwody głosowania.
§ 2. Numery i granice odrębnych obwodów ustala się w sposób następujący:
Nr odrębnego obwodu
głosowania
14
15

Granice odrębnego obwodu głosowania oraz siedziba obwodowej komisji wyborczej
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. - ul.
Zawidowska 4
Areszt Śledczy w Lubaniu – ul. Podwale 1

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubań.
§ 4. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz Komisarzowi
Wyborczemu w Jeleniej Górze.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na
tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lubań.
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Uzasadnienie
W związku z zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r. wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na
podstawie art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn.zm.) rady
gmin tworzą obwody głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach
śledczych jeżeli w dniu wyborów będzie w nim przebywać co najmniej 15 wyborców. Nieutworzenie obwodu jest
możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby kierującej daną jednostką. W związku
z powyższym zachodzi konieczność utworzenia, na terenie Gminy Miejskiej Lubań, odrębnych obwodów
głosowania w NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu oraz w Areszcie Śledczym w Lubaniu. Zgodnie
z art. 12 § 10 Kodeksu wyborczego czynności takiej należy dokonać do 35 dnia przed dniem wyborów.
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