Projekt
z dnia 5 kwietnia 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY MIELESZYN
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Mieleszyn,
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Na podstawie art. 12 § 1-3 i § 11-13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy
(Dz. U. z 2017 r. poz. 15, z późn. zm.1)) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.2)) w związku
z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu
zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania
niektórych organów publicznych (Dz. U. poz. 130) na wniosek Wójta Gminy Mieleszyn
uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Mieleszyn na 4 stałe obwody głosowania, ustala się ich
numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, w sposób określony
w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieleszyn.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XIII/97/2012 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 8 listopada 2012 r.
w sprawie podziału Gminy Mieleszyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów,
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 5517).
§ 3. Uchwałę przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie
właściwemu terytorialnie komisarzowi wyborczemu.

Wielkopolskiemu

oraz

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości
w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 5. Wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do
właściwego terytorialnie komisarza wyborczego w terminie 5 dni od daty podania uchwały do
publicznej wiadomości.

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 1089 oraz z 2018 r. poz. 4,
130 i 138.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130.
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Załącznik do Uchwały Nr
Rady Gminy Mieleszyn
z dnia

Podział Gminy Mieleszyn na stałe obwody głosowania
Numer
obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji
wyborczej

1

Sołectwo Mieleszyn,
Sołectwo Przysieka,

Świetlica Wiejska,
Mieleszyn 24a
62-212 Mieleszyn

2

Sołectwo Mielno,
Sołectwo Popowo-Ignacewo obejmujące
wsie: Popowo-Ignacewo i Popowo
Podleśne,
Sołectwo Popowo Tomkowe,
Sołectwo Kowalewo obejmujące wsie:
Kowalewo i Kowalewko,
Sołectwo Dziadkówko obejmujące wsie:
Dziadkówko i Dziadkowo

Świetlica Wiejska,
Mielno 33
62-212 Mieleszyn

3

Sołectwo Łopienno

Szkoła Podstawowa,
Łopienno 117
62-213 Łopienno

4

Sołectwo Karniszewo,
Sołectwo Dobiejewo,
Sołectwo Borzątew,
Sołectwo Świątniki Wielkie,
Sołectwo Dębłowo obejmujące wsie:
Dębłowo i Nowaszyce,
Sołectwo Sokolniki,
Sołectwo Świątniki Małe

Szkoła Podstawowa,
Karniszewo 11a
62-212 Mieleszyn
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UZASADNIENIE
do uchwały Nr
Rady Gminy Mieleszyn
z dnia
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw
w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i
kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. poz. 130) rada gminy zobowiązana
została do dokonania podziału gminy na stałe obwody głosowana, a także do ustalenia ich
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w terminie 1 miesiąca od
dnia podziału gminy na okręgi wyborcze. Rada Gminy Mieleszyn uchwałą Nr
XXVII/137/2018 z dnia 27 marca 2018 r. dokonała nowego podziału gminy na okręgi
wyborcze.
Stosownie do zapisu art. 12 § 2 Kodeksu wyborczego podziału gminy na stałe obwody
głosowania dokonuje rada gminy na wniosek wójta. Wójt Gminy Mieleszyn wnioskiem z
dnia 28 marca 2018 r. wystąpił do Rady Gminy Mieleszyn o podział gminy na 4 stałe
obwody głosowania. Podział Gminy Mieleszyn na stałe obwody głosowania spełnia
generalną zasadę wynikającą z art. 12 § 3 Kodeksu wyborczego, albowiem każdy z
4 obwodów głosowania obejmuje od 500 do 4000 mieszkańców.
Przepis art. 12 § 11 Kodeksu wyborczego ustanawia obowiązek określenia w uchwałach o
podziale gminy na obwody głosowania ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych
komisji wyborczych.
Uchwała Rady Gminy Mieleszyn o utworzeniu obwodów głosowania podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i podaniu do publicznej
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. Podlega ona też przekazaniu po jednym
egzemplarzu Wojewodzie Wielkopolskiemu i właściwemu terytorialnie komisarzowi
wyborczemu.
Z postanowień art. 12 § 13 Kodeksu wyborczego wynika prawo wniesienia, przez co
najmniej 15 wyborców, skargi do Komisarza Wyborczego na niniejszą uchwałę.
W powyższym stanie rzeczy podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni
uzasadnione.

Id: EE13FE47-6F3D-48D9-8791-7BE8AD899140. Projekt

Strona 1

