
UCHWAŁA NR IX/75/2015
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 26 czerwca 2015 r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Wyrzysku Spółka 

z o.o., ustalenia jego numeru, granicy oraz siedziby obwodowej komisji do spraw referendum dla 

przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum.

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. 

z 2015 r. poz. 318), w związku z art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy (Dz.U. 

Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Rada Miejska w Wyrzysku uchwala, co następuje:

§ 1. Dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. 

tworzy się odrębny obwód głosowania w Szpitalu Powiatowym w Wyrzysku Spółka z o.o., ustalając jego 

numer, granice oraz siedzibę obwodowej komisji do spraw referendum:

Numer obwodu Granice obwodu Siedziba obwodowej komisji
do spraw referendum

 

XI  

 

 

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka 
z o.o.

 

Szpital Powiatowy w Wyrzysku 
Spółka z o.o.
ul. 22 Stycznia 41

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia.

 

Przewodniczący Rady

Stefan Rymer
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Uzasadnienie

do uchwały Nr IX/75/2015 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie

utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Wyrzysku Spółka z o.o.,

ustalenia jego numeru, granicy oraz siedziby obwodowej komisji do spraw referendum dla

przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. z 2015 r.

poz. 318) do obwodów głosowania w szpitalach stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 5 stycznia

2011 r. - Kodeks wyborczy.

Przepis art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z póżn.

zm.) stanowi, iż rada gminy tworzy odrębny obwód głosowania m.in. w zakładzie opieki zdrowotnej, jeżeli

w dniu wyborów będzie w nim przebywać co najmniej 15 wyborców.

W związku z tym, iż w Szpitalu Powiatowym w Wyrzysku Spółka z o.o. liczba przebywających

pacjentów przekracza wskazaną wyżej liczbę wyborców i przewiduje się, że w dniu ogólnokrajowego

referendum również będzie ich więcej niż wymagane 15 osób, podjęcie niniejszej uchwały jest celowe

i uzasadnione.
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