
  

ZARZĄDZENIE NR 1857/2007  
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 
Z DNIA 10 września 2007 r.  

 
 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa 
projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie utworzenia obwodów 
głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych  
i aresztach śledczych na terenie miasta Krakowa w wyborach do Sejmu i Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2007. 
 
 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

 
§ 1. 

 
1. Przyjmuje się i przekazuje pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały 

Rady Miasta Krakowa w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach, 
zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych na terenie miasta 
Krakowa w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2007. 

2. PowyŜszy projekt uchwały Rady Miasta Krakowa stanowi wniosek Prezydenta 
Miasta Krakowa w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach, zakładach 
pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych na terenie miasta Krakowa. 

 
§ 2. 

 
 Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 

 
§ 3. 

 
 Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 

 
Prezydent Miasta Krakowa 
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Druk Nr       Projekt Prezydenta Miasta Krakowa 

UCHWAŁA NR 

Rady Miasta Krakowa 

z dnia  

w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy 
społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych na terenie miasta Krakowa  

w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2007. 
 

 Na podstawie art. 8 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 30 ustawy 
z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46 poz. 499 z późn. zm.) Rada Miasta 
Krakowa uchwala, co następuje: 

§1. 

1. Tworzy się obwody głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach 
karnych i aresztach śledczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2007. 

2. Wykaz obwodów, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. 

§ 3. 

Traci moc uchwała Nr CXVII/1240/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 września 
2006 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Rady 
Miasta Krakowa i w wyborach na Prezydenta Miasta Krakowa w 2006 r. 

§ 4. 

1. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

2. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego  
oraz podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.  

 
 
 
 



 
 
 
 

Uzasadnienie 
 
 Zgodnie z brzmieniem art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja 
wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. Nr 46 poz. 499 z późn. zm.): „Tworzy się obwody głosowania w szpitalach  
i w zakładach pomocy społecznej, jeŜeli w dniu wyborów będzie w nich przebywać  
co najmniej 50 wyborców, a gdy liczba wyborców byłaby mniejsza, wówczas moŜna 
utworzyć obwód głosowania po zasięgnięciu opinii kierownika szpitala lub zakładu 
pomocy społecznej”, a z kolei zgodnie z ust. 2: „Tworzy się obwody głosowania  
dla wyborców przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz  
w oddziałach zewnętrznych tych zakładów i aresztów. Nieutworzenie takiego obwodu 
jest moŜliwe wyłącznie w uzasadnionych wypadkach na wniosek dyrektora zakładu 
karnego lub aresztu ”, zatem obligatoryjny charakter normy wskazuje zasadność  
w podjęciu niniejszego aktu.        
 Załącznik do projektu uchwały znajduje się do wglądu w Kancelarii Rady Miasta 
i Dzielnic Krakowa. 
 


