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UCHWAŁA NR LXIV/559/2018 

RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU 

z dnia 24 sierpnia 2018 r. 

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania 

Na podstawie art. 12 §5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 

1000 i 1349), uchwala się co następuje: 

§ 1. Na wniosek Burmistrza Drezdenka, w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do rady gminy 

oraz wyborów  burmistrza zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. tworzy się odrębny obwód 

głosowania w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Szpital Powiatowy w Drezdenku, ul. Piłsudskiego 8, 

66-530 Drezdenko:  

Numer obwodu: 15,  

Granice obwodu: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Szpital Powiatowy w Drezdenku, ul. Piłsudskiego 

8, 66-530 Drezdenko,  

Siedziba obwodowej komisji wyborczej: parter Budynku B Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 

Szpital Powiatowy w Drezdenku, ul. Piłsudskiego 8, 66-530 Drezdenko. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi  Drezdenka. 

§ 3. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu oraz Komisarzowi 

Wyborczemu w Gorzowie Wlkp. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, w Biuletynie 

Informacji Publicznej oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez 

wywieszenie na tablicy ogłoszeń. 

§ 5. Wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi na niniejszą uchwałę do 

Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim, w terminie 5 dni od daty jej podania do publicznej 

wiadomości. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Wiceprzewodniczący Rady 

Miejskiej w Drezdenku 

 

 

Krzysztof Jaśków 
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UZASADNIENIE 

Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1561) zostały 

zarządzone na dzień 21 października 2018 r. wybory do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa 

oraz wybory burmistrza. Zgodnie z dyspozycją art. 12 §5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks 

wyborczy (Dz. U. z 2018r. poz. 754, 1000 i 1349) Rada Miejska w drodze uchwały, na wniosek burmistrza, 

tworzy odrębny obwód głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej, jeżeli w dniu wyborów będzie w nim 

przebywać co najmniej 15 wyborców. W związku z powyższym podjęcie uchwały w powyższym zakresie 

jest zasadne. 




