UCHWAŁA NR X/97/2015
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 13 lipca 2015 r.
w sprawie utworzenia obwodów głosowania w zespole sanatoryjno-szpitalnym
i sanatoriach w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 318) w zw. z art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks
wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1), na wniosek Prezydenta Miasta
Inowrocławia, uchwala się, co następuje:
§ 1. Tworzy się dla referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września
2015 r. niżej wymienione obwody głosowania dla osób uprawnionych do udziału
w referendum przebywających:
1) w „Solanki” Uzdrowisko Inowrocław Spółka z o.o. z siedzibą w Zespole
Sanatoryjno-Szpitalnym „Kujawiak” przy ul. Zygmunta Wilkońskiego 23, w skład którego
wchodzą: Zespół Sanatoryjno-Szpitalny „Kujawiak”, Sanatorium „As”, Sanatorium „Ostoja”
i Sanatorium „Kujawianka” - obwód oznaczony nr. 49;
2) w Sanatorium Uzdrowiskowym Ośrodku Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
„OAZA” Spółka z o.o. w Inowrocławiu przy ul. Świętokrzyskiej 76 - obwód oznaczony nr.
50;
3) w Sanatorium Uzdrowiskowym „Przy Tężni” im. dr. Józefa Krzymińskiego
w Inowrocławiu Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej przy ul. Przy
Stawku 12 - obwód oznaczony nr. 51;
4) w Sanatorium Uzdrowiskowym „Modrzew” w Inowrocławiu przy ul. Macieja
Wierzbińskiego 50a - obwód oznaczony nr. 52.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia.
§ 3. Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu i Komisarzowi
Wyborczemu w Bydgoszczy.
§ 4. Na niniejszą uchwałę wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo
wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy, w terminie 5 dni od daty
podania uchwały do publicznej wiadomości.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego oraz zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez
zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej i wywieszenie na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Inowrocławia.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia
Tomasz Marcinkowski

1] Zmiany

wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102,
poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r.
poz. 849, poz. 951 i poz. 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, poz. 180 i 1072.
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Uzasadnienie
Postanowieniem z dnia 17 czerwca 2015 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
zarządził na dzień 6 września 2015 r. ogólnokrajowe referendum.
Zgodnie
z art. 6 ust. 1 ustawy
z dnia
14 marca
2003 r.
o referendum
ogólnokrajowym głosowanie w referendum przeprowadza się w stałych obwodach
głosowania oraz w obwodach utworzonych w szpitalach i w zakładach pomocy społecznej,
w zakładach karnych i aresztach śleczych oraz w oddziałach zewnętrznych tych zakładów
i aresztów.
W opinii Państwowej Komisji Wyborczej nr ZPOW-803-23/15 z dnia 26 czerwca br.
odrębne obwody głosowania w referendum muszą zostać utworzone we wszystkich
jednostkach, o których mowa w art. 12 § 4 Kodeksu wyborczego. Zgodnie z przywołanym
przepisem rada gminy, 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
referendum będzie w nim przebywać co najmniej 15 osób uprawnionych do udziału
w referendum. Nieutworzenie odrębnego obwodu głosowania jest możliwe wyłącznie
w uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby kierującej daną jednostką.
Jak wynika z oceny osób kierujących ww. jednostkami, istniejącymi na terenie
Miasta Inowrocławia, w dniu referendum będzie w nich przebywać wymagana ustawą liczba
osób uprawnionych do udziału w referendum, z wyjątkiem zakładu opieki zdrowotniej pn.
Centrum Opiekuńczo-Lecznicze przy Centrum Medycznym SIR MED Spółka z o.o.
w Inowrocławiu przy ul. Starpoznańskiej 131-133.
Odrębnego obwodu głosowania nie utworzono w Szpitalu Uzdrowiskowym
„Energetyk” Spółka z o.o. w Inowrocławiu przy ul. Zygmunta Wilkońskiego 2. Wniosek
kierującego ww. placówką o nieutworzenie odrębnego obwodu głosowania, stosownie do
wskazanego art. 12 § 4 Kodeksu wyborczego, przedłożono Radzie Miejskiej Inowrocławia
wraz z projektem niniejszej uchwały.
Przedkładany projekt uchwały przedstawiony został w trybie konsultacji
Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy oraz podany do publicznej wiadomości poprzez
zamieszczenie jego treści wraz z uzasadnieniem na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Inowrocławia.
Inicjatorem wywołania uchwały jest Prezydent Miasta Inowrocławia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Inowrocławia
Tomasz Marcinkowski
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