
UCHWAŁA NR XLV/491/18
RADY MIEJSKIEJ W MORAWICY

z dnia 17 września 2018 r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, 
sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów 

miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

Na podstawie art. 12 § 1, § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U.
z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) w związku z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 
2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gminy, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic 
m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. poz. 1561) Rada Miejska 
w Morawicy, uchwala się, co następuje:

§ 1. W celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw 
i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 
21 października 2018 r. tworzy się odrębny obwód głosowania, ustala jego numer, granice oraz siedzibę 
obwodowej komisji wyborczej, zgodnie z poniższym wykazem:

Numer 
obwodu 

głosowania

Granice obwodu głosowania Siedziba Obwodowej Komisji 
Wyborczej

10 Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii 
w Morawicy

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii 
w Morawicy
ul. Spacerowa 5, Morawica

11 Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii 
w Morawicy/Kielce

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii 
w Morawicy
ul. Kusocińskiego 59, Kielce

12 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 
i Rehabilitacyjny w Bilczy

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 
i Rehabilitacyjny w Bilczy
ul. Osikowa 4

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Morawica.

§ 3. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu oraz Komisarzowi 
Wyborczemu w Kielcach I.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Ewa Zaczek-Kucharska
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy rada gminy,
w terminie do 20 września 2015 r. ,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 ujętych w rejestrze wyborców
prowadzonym w gminie, na terenie której położona jest dana jednostka..

Jak wyjaśnia Państwowa Komisja Wyborcza pismem, znak: ZPOW-531-2/19 z dnia 30 lipca 2018 r. rada
gminy powinna utworzyć obwód głosowania w zakładzie leczniczym, domu pomocy społecznej, zakładzie
karnym i areszcie śledczym oraz oddziale zewnętrznym takiego zakładu i aresztu, jeżeli w dniu wyborów
będzie w nim przebywa co najmniej 15 wyborców ujętych w rejestrze wyborców prowadzonym przez
gminy, na obszarze województwa, w którym położona jest dana jednostka.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ewa Zaczek-Kucharska
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