Projekt
z dnia 4 października 2010 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ
z dnia 4 października 2010 r.
w sprawie w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów samorządu
terytorialnego zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.
Na podstawie art.30 ust.2b i ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw ( Dz.U. z 2010r. Nr 176 poz.1190) Rada Miejska w Białej uchwala co następuje:
§ 1. Tworzy się n/w odrębne obwody głosowania dla przeprowadzenia wyborów do organów samorządu
terytorialnego zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r. :
1)Nr obwodu : 17 Granice obwodu : Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Grabinie Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej : Dom Pomocy Społecznej w Grabinie
2)Nr obwodu : 18 Granice obwodu : Zespół Opieki Zdrowotnej – Szpital w Białej Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej : Szpital w Białej ul. Moniuszki 8
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw, głosowanie w wyborach do rad przeprowadza się w obwodach stałych jak również w obwodach
odrębnych ( tj. szpitalach zakładach pomocy społecznej , itp.). Odrębny obwód głosowania tworzy się jeśli w dniu
wyborów przebywać będzie w nim ( tj. szpitalu, domu pomocy społecznej) co najmniej 15 wyborców objętych
rejestrem wyborców w naszej gminie , czyli zameldowanych na terenie naszej gminy. Do utworzenia obwodów
odrębnych koniecznym jest podejmowanie uchwał każdorazowo przed wyborami . Przekładając projekt uchwały
wnioskuje się o utworzenie na terenie Gminy Biała dwóch odrębnych obwodów głosowania tj. w Szpitalu w Białej
oraz Domu Pomocy Społecznej w Grabinie . Opracowała: Grażyna Biały Sekretarz Gminy 27 września 2010r.
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