
UCHWAŁA NR XI/74/2015
RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE

z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Powiatowym Zespole Szpitali – Szpital w Sycowie 
dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 
594 ze zm.), oraz art. 12 § 4, § 10, § 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 
21, poz.112 ze zm.) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Syców, uchwala się co następuje: 

§ 1. Tworzy się odrębny obwód głosowania nr 10 dla osób przebywających w Powiatowym Zespole Szpitali – 
Szpital w Sycowie dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 

§ 2. Numer i granice obwodu oraz siedziba obwodowej komisji wyborczej określa poniższy wykaz: 

Nr obwodu 
głosowania 

Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji

10 Powiatowy Zespół Szpitali – Szpital 
w Sycowie 

Powiatowy Zespół Szpitali – Szpital w Sycowie ul. Oleśnicka 25, 56 – 
500 Syców, tel. 62-785-20-31

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Sycowie

Bolesław Moniuszko
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Uzasadnienie
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Powiatowym Zespole 
Szpitali – Szpital w Sycowie dla przeprowadzenia wyborów do sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. 
Nr 21, poz.112 z późn. zm.), rada gminy na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta) tworzy odrębny obwód 
głosowania w szpitalu, zakładzie pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym, jeżeli w dniu 
wyborów będzie w nim przebywać co najmniej 15 wyborców objętych rejestrem wyborców w gminie, na terenie 
której położona jest wymieniona jednostka. Utworzenie takiego obwodów następuje najpóźniej w 35 dniu przed 
dniem wyborów. Z informacji uzyskanych od Dyrektora Powiatowego Zespoły Szpitali wynika, że w dniu 
25 października 2015 r. w szpitalu w Sycowie będzie przebywać więcej niż 15 pacjentów. 
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