Uchwała nr ……………………
Rady Miasta Działdowo
z dnia …………………………..
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy-Miasto
Działdowo w wyborach do Rady Miasta Działdowo, Rady Powiatu Działdowskiego, Sejmiku
Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz Burmistrza Miasta Działdowo, zarządzonych
na dzień 21 października 2018 r.
Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r.
poz. 754 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta Działdowo uchwala się, co następuje:
§ 1. Dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miasta Działdowo, Rady Powiatu Działdowskiego,
Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz Burmistrza Miasta Działdowo,
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., tworzy się odrębne obwody głosowania:
1) Nr 13 z siedzibą w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie,
ul. Leśna 1, dla wyborców przebywających w tym zakładzie leczniczym w rozumieniu ustawy
z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (art. 5 pkt 7);
2) Nr 14 z siedzibą w Areszcie Śledczym w Działdowie, ul. Władysława Jagiełły 31a,
dla wyborców przebywających w tym Areszcie Śledczym.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.
§ 3. Uchwałę przekazuje się niezwłocznie po jednym egzemplarzu Wojewodzie WarmińskoMazurskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Elblągu II.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości przez
wywieszenie jej treści na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Działdowo i opublikowanie
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Działdowo.
§ 5. Na uchwałę wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do
Komisarza Wyborczego w Elblągu II, w terminie 5 dni od daty podania jej treści do publicznej
wiadomości zgodnie z art. 12 § 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy
(Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.).

Działdowo, dnia 28 sierpnia 2018 r.
SOR.502.46.2018

Pan
Romuald REMISZEWSKI
Przewodniczący
Rady Miasta Działdowo
Działając na podstawie art.12 § 4, 5, 6 i 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy
(Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia
13 sierpnia 2018 r. 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 2018 r.
poz. 1561) wnoszę o utworzenie 2 (dwóch) odrębnych obwodów głosowania, jak niżej:
1) Nr 13 z siedzibą w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie, ul. Leśna
1, dla wyborców przebywających w tym zakładzie leczniczym w rozumieniu Kodeksu wyborczego
(art. 5 pkt 7),
2) Nr 14 z siedzibą w Areszcie Śledczym w Działdowie, ul. Wł. Jagiełły 31a, dla wyborców
przebywających w tym Areszcie Śledczym.

UZASADNIENIE
Głosowanie

w wyborach do Rady Miasta Działdowo, Rady Powiatu Działdowskiego, Sejmiku

Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz Burmistrza Miasta Działdowo, zgodnie z art. 12 § 1
ustawy z dnia 5

stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.),

przeprowadza się w stałych i odrębnych obwodach głosowania. Na podstawie art. 12 § 4 i 5 tej ustawy –
Kodeks wyborczy rada gminy, w drodze uchwały, na wniosek wójta, tworzy odrębne obwody głosowania.
Spośród jednostek wymienionych w art.12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy,
w których należy utworzyć odrębne obwody głosowania na terenie miasta Działdowa, znajdują się:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie, rozumiany, jako zakład leczniczy,
w myśl ustawy Kodeks wyborczy (art. 5 pkt 7) oraz Areszt Śledczy w Działdowie. Warunkiem utworzenia
w nich odrębnych obwodów głosowania jest liczba wyborców przebywających w dniu wyborów
w tych jednostkach, tj. co najmniej 15 wyborców ujętych w rejestrze wyborców prowadzonym w gminie,
na terenie której położona jest dana jednostka ( art. 12 § 5 Kodeksu wyborczego). Natomiast, jeżeli w dniu
wyborów w w/wym. jednostkach, będzie przebywać mniej niż 15 wyborców, to można w nich utworzyć
odrębny obwód głosowania po zasięgnięciu opinii osób kierujących tymi jednostkami (art. 12 § 6
Kodeksu wyborczego).
Pismem SOR.502.37.2018 z dnia 20.08.2018 r. zwróciłem się od Dyrektorów: SP ZOZ oraz Aresztu

Śledczego w Działdowie o wyrażenie opinii o utworzeniu bądź nieutworzeniu odrębnych obwodów
głosowania w kierowanych przez nich Jednostkach.
W otrzymanych informacjach:
- działający z upoważnienia Dyrektora Aresztu Śledczego przytoczył dane liczbowe, które odczytuję jako
wskazanie przesłanek za utworzeniem odrębnego obwodu (kserokopia otrzymanej informacji
w załączniku); informacja nie zawiera wniosku o nietworzenie odrębnego obwodu głosowania
w tej Jednostce;
- Dyrektor SP ZOZ poinformowała wprost o potrzebie utworzenia

odrębnego obwodu głosowania

w tej Jednostce (kserokopia informacji w załączniku).
Wobec powyższego

przedłożenie Radzie Miasta Działdowo projektu uchwały o treści zgodnej

z sentencją niniejszego wniosku jest uzasadnione i konieczne.
Utworzenie odrębnych obwodów głosowania, jak w projekcie przedkładanej uchwały, winno nastąpić
do dnia 16 września 2018 r.

BURMISTRZ
(-) Grzegorz Mrowiński

Otrzymują:
1) Adresat
2) A.a.

