
 
 
                                                                                                                              DRUK NR 167 
                                                                                           Projekt uchwały z dnia 17.09.2010 r. 

 
 
                                                  Uchwała nr ………………….. 

Rady Miejskiej w Prószkowie 
z dnia ……………………….. 

 
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 9 na terenie Domu Pomocy 
Społecznej w Prószkowie, przy ul. Zamkowej 8. 
 
  Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) oraz art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z 
dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmiku województw 
(Dz.U. z 2003 r. Nr 159 poz. 1547 z późn. zmianami) i art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 
2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza , prezydenta miasta (Dz.U. z 2002 r. Nr 
113, poz. 984 z późn. zmianami) na wniosek Burmistrza Prószkowa  Rada Miejska 
w Prószkowie uchwala co następuje: 
 

§ 1  
 
1. Tworzy się obwód Nr 9 w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie, przy ul. Zamkowej 

8, celem przeprowadzenia wyboru do Rady Miejskiej w Prószkowie, Rady Powiatu 
Opolskiego i Sejmiku Województwa Opolskiego. 

2. Granice obwodu odpowiadają granicy terytorialnej Domu Pomocy Społecznej  
w Prószkowie. 

3. Siedzibą obwodowej komisji wyborczej jest Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie. 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa 
 

§ 3 
 

Uchwała podlega ogłoszeniu Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz 
na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Prószkowie. 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
 

 
 
 
 

Burmistrz  
       /-/ 
RóŜa Malik  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uzasadnienie do projektu uchwały 
 
w sprawie  utworzenia odrębnego obwodu głosowania nr 9 na terenie Domu 
Pomocy Społecznej w Prószkowie, przy ul. Zamkowej 8. 
 

Stosownie do przepisów ustawy Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i rad 
sejmików województw oraz ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta 
miasta  naleŜy utworzyć odrębny obwód głosowania na wniosek Burmistrza w Domu Pomocy 
Społecznej w Prószkowie, najpóźniej do 18 października 2010 r. 

Pensjonariusze DPS w Prószkowie nie są w stanie brać udziału w głosowaniu  
w innym obwodzie ze względu na stan zdrowia, sprawność fizyczną, w związku z tym celowe 
jest utworzenie odrębnego obwodu głosowania na terenie Domu Pomocy Społecznej  
w Prószkowie. 
 


