
UCHWAŁA NR ORN.0007.52.2014
RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 24 września 2014 r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej oraz domu pomocy 
społecznej.

Na podstawie art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) 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. z 2014 r. poz. 1134) na wniosek Burmistrza Olecka, Rada Miejska w Olecku uchwala, co następuje:

§ 1. W celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic 
m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 16 listopada 2014 r. tworzy się 
odrębne obwody głosowania w „OLMEDICA” w Olecku Sp. z o.o. oraz w Domu Pomocy Społecznej „JAŚKI" w Olecku Kolonii.

§ 2. Numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych ustala się w następujący 
sposób:

 Nr obwodu 
głosowania

 Granice obwodu głosowania  Siedziba Obwodowej Komisji 
Wyborczej

 22  „OLMEDICA” w Olecku Sp. z o.o.  „OLMEDICA” w Olecku Sp. z o.o.,
ul. Gołdapska 1, 19-400 Olecko

 23  Dom Pomocy Społecznej „JAŚKI" w Olecku Kolonii, 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki 
Długoterminowej w Olecku Kolonii

 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów 
Opieki Długoterminowej w Olecku Kolonii,
Olecko Kolonia 4, 19-400 Olecko

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podaniu do 
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu oraz 
Komisarzowi Wyborczemu w Olsztynie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Sobczak
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Uzasadnienie

Prezes Rady Ministrów rozporządzeniem z dnia 20 sierpnia 2014 r. zarządził wybory do rad gmin, rad powiatów,
sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, wyznaczając
termin głosowania na 16 listopada 2014 roku.

Rada Miejska w Olecku, na wniosek Burmistrza, tworzy odrębne obwody głosowania w zakładach opieki zdrowotnej i
domach pomocy społecznej, jeżeli w dniu wyborów będzie w nich przebywać co najmniej 15 wyborców. W związku z tym
tworzy się dwa odrębne obwody głosowania: w „OLMEDICA” w Olecku Sp. z o.o. (szpital), a także Domu Pomocy
Społecznej „JAŚKI" w Olecku Kolonii. Obwód głosowania w Domu Pomocy Społecznej obejmować będzie pacjentów
Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej oraz Domu Pomocy Społecznej.

Id: 567963A3-D8F3-4FCD-9DC5-F47D6227CCF2. Podpisany Strona 1




