UCHWAŁA Nr XLIII/259/2018
Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 14 września 2018 r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października
2018 roku
Na podstawie art. 12 § 4 i § 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j.
Dz.U. 2018. 754 z późn. zm.) Rada Gminy Solec-Zdrój uchwala co następuje:

§1. Dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz.U. 2018. poz. 1561)
tworzy się na terenie Gminy Solec-Zdrój odrębne obwody głosowania w Domu Pomocy
Społecznej w Świniarach i Domu Pomocy Społecznej w Zborowie. Numery, granice oraz siedziby
obwodowych komisji wyborczych określa poniższa tabela:
Numer obwodu głosowania
7

Granice obwodu głosowania
Dom Pomocy Społecznej w Świniarach

Siedziba obwodowej komisji wyborczej
DPS w Świniarach, Świniary 25, 28-131 Solec-

8

Dom Pomocy Społecznej w Zborowie

Zdrój
Dom Pomocy Społecznej Zborów, ul. Pałacowa
4, 28-131 Solec-Zdrój

§2. Uchwałę przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Komisarzowi
Wyborczemu w Kielcach II.
§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Solec-Zdrój.
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty w gminie Solec-Zdrój.
§5. Na uchwałę wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do
komisarza wyborczego zgodnie z art. 12 § 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy.
Przewodniczący Rady
Paweł Patrzałek

UZASADNIENIE
Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia na dzień 21
października 2018 r. wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz
wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. poz. 1561) głosowanie
przeprowadza się w stałych i odrębnych obwodach głosowania. Zgodnie z art. 12 § 4 ustawy z
dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (t.j. Dz.U. 2018, 754 z późn. zm.) „Rada Gminy, w
drodze uchwały, na wniosek wójta , tworzy odrębny obwód głosowania w zakładzie opieki
zdrowotnej, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym oraz w oddziale
zewnętrznym takiego zakładu i aresztu, jeżeli w dniu wyborów będzie w nim przebywać co
najmniej 15 wyborców”.
Na podstawie otrzymanych informacji dotyczących ilości pensjonariuszy przebywających w
poszczególnych jednostkach konieczność utworzenia odrębnych obwodów glosowania zaistniała
w dwóch: Dom Pomocy Społecznej w Świniarach ( 20 wyborców stale przebywających) i Dom
Pomocy Społecznej w Zborowie (27 wyborców stale przebywających).
Siedziby obwodowych Komisji Wyborczych zostały utworzone na terenie wyżej wymienionych
obwodów głosowania.

