
     Uchwała Nr LVI/392/10 

Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 30 września 2010 roku  

 

w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w NZOZ Szpitalu Powiatowym                            

w Drezdenku. 

 Na podstawie art. 30 ust. 1, 2b, 2c i 3  ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja 

wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 

1190) oraz art. 2 ust.2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta, 

burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) 

 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Na wniosek Burmistrza Drezdenka, w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do rady 

gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz w bezpośrednich wyborach burmistrza, 

zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku, tworzy się odrębny obwód głosowania: 

 

Nr 

obwodu 

Granice obwodu głosowania Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej 

 

12 Powiatowe Centrum Zdrowia  

Sp. z o.o. 

NZOZ Szpital Powiatowy w Drezdenku 

Drezdenko, ul. Piłsudskiego nr 8 

 

Szatnia na Izbie Przyjęć –  

Budynek B Samodzielnego Powiatowego 

Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 

NZOZ Szpital Powiatowy w Drezdenku 

Drezdenko, ul. Piłsudskiego nr 8 

 

 

§ 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 i podaniu do 

publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  
/-/ Jerzy Skrzypczyński 



UZASADNIENIE 
 

Na podstawie Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,  

w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do rady gminy, rady powiatu i sejmiku 

województwa oraz w bezpośrednich wyborach burmistrza, zarządzonych na dzień 21 listopada 

2010 roku, zachodzi konieczność utworzenia odrębnego obwodu głosowania w szpitalach,  w 

których w dniu wyborów będzie przebywać co najmniej 15 wyborców.  

W związku z powyższym rada gminy, na wniosek burmistrza, tworzy odrębny obwód 

głosowania, o którym mowa w treści uchwały, ustala jego numer oraz siedzibę obwodowej 

komisji wyborczej. Czynność ta powinna nastąpić najpóźniej w 35 dniu przed dniem wyborów. 

 


