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Poz. 4179
UCHWAŁA NR XXXVI/407/2014
RADY MIEJSKIEJ W MROZACH
z dnia 10 kwietnia 2014 r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie gminy Mrozy
Na podstawie art. 12 § 4, 11, 12 i 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21,
poz. 112 z późn. zm.), w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego
2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego uchwala się, co następuje:
§ 1. Tworzy się odrębny obwód głosowania nr 10 w Samodzielnym Specjalistycznym Zespole Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Rudce, Al. Teodora Dunina 1 dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu
Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
§ 2. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi
Wyborczemu w Siedlcach.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 4. Na niniejszą uchwałę wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do
Komisarza Wyborczego w Siedlcach, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości,
zgodnie z art. 12 § 13 Kodeksu wyborczego.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mrozów.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
mgr Marek Rudka
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, rady tworzą odrębne obwody
głosowania między innymi w zakładach opieki zdrowotnej, jeśli w dniu wyborów przebywać tam będzie
przynajmniej 15 wyborców. Według informacji uzyskanej z Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Rudce, w dniu wyborów w szpitalu może przebywać około 175 wyborców,
w związku z czym utworzenie odrębnego obwodu jest uzasadnione.

