Uchwała Nr XII/ a6 l 2oo7
Rady Gminy Dobrzeń ffielld
z dg1a 13 wtzełnig

2oo7 t.

odlębaych obwodów głosowalla
dodatlowycb'
w splawle ltworzeala
Polsktej i óo selatu
w wybotach do SeJmu Rzeczypaspoltt€J
2oo7.
zarządzoaych
aa dżień. 2l paźdzleralta
Rzeczyl'ośIrolttej Polsli€j'
Na podstawie aft.10 ust.2 pk1a, w związlśuz a.rt.3o ust.1 i 3 ustawy z dnia
12 kwietria 2oo1 r. ordynacja wyborcza do Sejmu Rzecąaospolitej Polskiej i do
senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46 poz. 499, zpóżniejszyai zmianami),
w związku z wnioskieB wójta Gdiny Dobrzeń \Mielki z doia 10 września 2oo7 ..
Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala' co następuje:
! 1. D|a przeprowadzenia glosowarria w wyborach do sejmu Rzecąpospolitej
Polski€j i do senatu Rzecą?ospolitej Po|skiĄ , załządzllyeh na dzień
2L pażdzieralka 2007 r' two.zy się dwa dodatkowe, odrębne obwody glosowaflia :
1. obw6d gl.ośoEa!|a tr! 12 t' Dobrzottlu wlol&iD dlą wyborców , którzy w dniu
rłybońw prztbyrł'ać będą w Domu Pomocy społecznej w Dobrzeniu wie1kit]l'
2. obtód glosotralla ![f 13 E KuP, dla &lrborców , kó'zy q/ drriu wyborów
przeb}.waćbędą w szpitalu w Kup.
$ 2. Nuaery i granice obwodów, o lśórych mowa w s l,oraz śed'zibyobwodo\łych
koEisji vyborczj.ch, przedstawia po.ri^za tab€la:
1{uEea
obrodu

qlorollEia

t2

13

o.a!ic.

obeodu

glosolr.nla

Dom Pomo.y społecznej w Dobrzeniu
wielkiń, pf owadzony przez
zgromadzenie sióstr Pie1ęgldafek II1
Franciszka
Reguty ś|w.

samodzieby Publiczny zespół Szpit.li
Pulmonologiczno-Reueatologicznych
z Śiedzibą w Kup

obvodoTej

sledzlb.
xor'tśJl wybo'c'ej

Dom Pomocy społecznej w
Dobrzeniu Wielkim, prowadzony
przez zgromadzeni€ sióst.
Pielęgniarek III Reguły św.
Franciszką,
ul' Koście]-rra
4'
46-081 Dobrzeń Wielki
sa-modzielny Pubfczny Zespół
Szpitali Puloooologiczno Reumatologiczitych z siedzibą w
Kup, ul. K, Miarki 6, 46-082 Kup.

t 3' Uchwała podlega ogloszeniu w BiuleĘnie lnfo.lxacji PublicŻrej
lwww.bip'dobrzenwielki.pl} oraz na tablicach oglosz€ń w Urzędzie Gminy i w
sołectwach.
g4.

Uchwała wchad?i w żlcie z dniem podjęcia'
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