UCHWAŁA NR LXII/463/2018
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Rady Miasta Świnoujście,
w wyborach Prezydenta Miasta Świnoujście oraz w wyborach do Sejmiku Województwa
Zachodniopomorskiego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Na podstawie art. 18 ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), art. 12 § 5, § 11 i § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks
wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, poz. 1000, poz. 1225, poz. 1238, poz. 1282, poz. 1321 i poz. 1349) oraz
art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) na wniosek Prezydenta Miasta Świnoujście, Rada Miasta Świnoujście
uchwala, co następuje:
§ 1. W związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 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 2018 r. poz. 1561), na terenie Gminy Miasto Świnoujście
tworzy się 2 odrębne obwody głosowania:
1) Obwód głosowania nr 26 z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Szpitalu Miejskim im. Jana Garduły
w Świnoujściu, ul. Mieszka I 7, 72-600 Świnoujście,
2) Obwód głosowania nr 27 z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie
Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Świnoujściu, ul. S. Żeromskiego 21, 72-600
Świnoujście.
§ 2. Obwody głosowania wymienione 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 Miasto
Świnoujście oraz przebywających w tych jednostkach w dniu wyborów.
§ 3. Na ustalenia Rady Miasta Świnoujście w sprawach obwodów głosowania wyborcom, w liczbie
co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Szczecinie, w terminie 5 dni od
daty podania uchwały do publicznej wiadomości.
§ 4. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Zachodniopomorskiemu i Komisarzowi Wyborczemu
w Szczecinie.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świnoujście. Informacje o numerach i granicach
obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, o których mowa w § 1, Prezydent Miasta
podaje do wiadomości publicznej przez rozplakatowanie oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej
najpóźniej 30 dnia przed dniem wyborów.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie
Informacji Publicznej.
Przewodniczący Rady Miasta
Dariusz Śliwiński
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UZASADNIENIE
Prezes Rady Ministrów zarządził na dzień 21 października 2018 r. wybory do rad gmin, rad powiatów,
sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
Głosowanie w wyborach przeprowadza się w stałych i odrębnych obwodach głosowania.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy – Rada Miasta Świnoujście na
wniosek Prezydenta Miasta Świnoujście tworzy odrębne obwody głosowania: w zakładzie leczniczym, 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 ujętych w rejestrze wyborców
prowadzonym w gminie, na terenie której położona jest dana jednostka.
Jak wynika z oceny osób kierujących wyżej wymienionymi jednostkami działającymi na terenie Gminy
Miasta Świnoujście w dniu wyborów będzie w nich przebywać wymagana ustawą liczba wyborców.
Utworzenie odrębnych obwodów głosowania następuje najpóźniej w 35 dniu przed dniem wyborów.
Celem powyższego jest umożliwienie osobom przebywającym w tych jednostkach uczestnictwa
w głosowaniu.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.
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