
UCHWAŁA NR XXIV/161/12
RADY GMINY GNOJNO

z dnia 30 listopada 2012 r.

w sprawie podziału gminy Gnojno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz 
siedzib obwodowych komisji wyborczych 

Na podstawie 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 ze zm.), w związku z art. 12 § 2, § 11 i § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.  Kodeks 
wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.) Rada Gminy Gnojno - działając na 
wniosek Wójta Gminy Gnojno - uchwala, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się podziału gminy Gnojno na cztery stałe obwody głosowania. 

§ 2. Numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno. 

§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Komisarzowi 
Wyborczemu w Kielcach II. 

§ 5. Przepisy uchwały mają zastosowanie do kadencji Rady Gminy Gnojno i kadencji Wójta Gminy 
Gnojno, następujących po kadencji, w trakcie której uchwała weszła w życie. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia po podaniu do publicznej wiadomości w sposób 
zwyczajowo przyjęty w gminie Gnojno. 

§ 7. . Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

§ 8. Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do 
Komisarza Wyborczego w Kielcach II, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości 
w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Piotr Terlecki
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Załącznik do Uchwały Nr XXIV/161/12 
Rady Gminy Gnojno 

z dnia 30 listopada 2012 r. 

Numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych 

 
Numer obwodu 

głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba Obwodowej 
Komisji Wyborczej 

1 Sołectwa: 
Balice, Bugaj, Kostera, Janowice Poduszowskie, Zawada 

Szkoła Podstawowa 
Balice 59 

28-114 Gnojno 

2 
Sołectwa: 
Falki, Rzeszutki, Gnojno, Poręba, Pożogi, Gorzakiew, 
Płośnia, Glinka, Wola Bokrzycka 

Strażnica OSP 
Gnojno 144 

28-114 Gnojno 

3 Sołectwa: 
Jarząbki, Skadla, Wola Zofiowska, Zofiówka 

Szkoła Podstawowa 
Jarząbki 90 

28-114 Gnojno 

4 
Sołectwa: 
Raczyce, Januszowice, Janowice Raczyckie, Zagrody, 
Maciejowice, Wólka Bosowska, Grabki Małe, Ruda 

Szkoła Podstawowa 
Raczyce 64 

28-114 Gnojno 
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UZASADNIENIE

Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy w art. 14 nakładają na rady gmin obowiązek 
dokonania podziału gminy na stałe obwody głosowania w terminie 3 miesięcy od dnia ustalenia, w trybie 
art.13 ust. 1 tej ustawy, nowego podziału gminy na okręgi wyborcze. Rada Gminy Gnojno dokonała nowego 
podziału na okręgi wyborcze na sesji odbytej w dniu 27 września 2012 r. 

Obwody głosowania tworzy się w celu przeprowadzania głosowania w wyborach powszechnych oraz 
w wyborach przeprowadzanych w trakcie kadencji organów przedstawicielskich. Obwód głosowania 
stanowi obszar działania jednej obwodowej komisji wyborczej, przeprowadzającej głosowanie w jednym 
lokalu wyborczym. 

Przedkładany Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie obwodów głosowania ustala ich numery, 
granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.W proponowanym podziale gminy na obwody 
głosowania kierowano się zasadą określoną w art. 12 § 3 Kodeksu wyborczego, że o wielkość obwodu 
głosowania winna mieścić się w granicach 500 - 3000 mieszkańców. Dokonując podziału na obwody 
głosowania przyjęto jednocześnie zasadę, że obwód głosowania obejmuje swoimi granicami całe okręgi 
wyborcze. 

Przepis art. 12 § 11 Kodeksu wyborczego ustanawia obowiązek określenia w uchwałach o podziale 
gminy na obwody głosowania siedzib obwodowych komisji wyborczych. Proponując lokale na siedziby 
obwodowych komisji wyborczych przyjęto zasadę, by znajdowały się w budynkach będących własnością 
gminy, w miejscach zapewniających wyborcom łatwy do nich dostęp. 
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