Uchwała Nr XXXVI/208/2014
Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 26 września 2014 roku
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
Na podstawie art. art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zm. 2013 r. poz. 645 i 1318; 2014 r.
poz. 379; poz. 1072) oraz art. 12 § 4, § 5, §10 i § 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. –
Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112; zm.: 2011 r. Nr 26, poz. 134,Nr 94, poz. 550; Nr
102, poz. 588; Nr 134, poz. 777; Nr 147, poz. 881; Nr 149, poz. 889; Nr 171, poz. 1016; Nr
217, poz. 1281; 2012 r. poz. 849; poz. 951; poz. 1529; 2014 r. poz. 179 , 180 i poz. 1072) w
związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 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. poz. 1134)
na wniosek Wójta Gminy Solec-Zdrój
Rada Gminy Solec-Zdrój uchwala, co następuje:
§ 1.
W celu przeprowadzenia wyborów zarządzonych rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 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. poz. 1134) na dzień 16 listopada 2014 r.,
na terenie Gminy Solec-Zdrój tworzy się następujące odrębne obwody głosowania:
- Obwód głosowania Nr 7 z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Domu Pomocy
Społecznej w Świniarach; Dom Pomocy Społecznej w Świniarach; Świniary 25;
- Obwód głosowania Nr 8 z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Domu Pomocy
Społecznej w Zborowie; Zborów 112;
§2
Granice obwodów głosowania wymienionych w § 1 obejmują obszar jednostki, w której
siedzibę ma dana obwodowa komisja wyborcza i utworzone są dla wyborców ujętych w
rejestrze wyborców prowadzonym w gminie Solec-Zdrój i przebywających w tych
jednostkach w dniu wyborów.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Solec-Zdrój. Wójt podaje treść uchwały
do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. przez umieszczenie na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju i na stronie internetowej gminy. Egzemplarz
uchwały podlega doręczeniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu oraz Wojewódzkiemu
Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach.
§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
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