
UCHWAŁA  Nr XXIX/224/18 

RADY GMINY GNOJNO 

z dnia 29 marca 2018 r. 

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

obwodowych komisji wyborczych 

Na podstawie art. 12 § 2, § 11 i § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2017 r., 

poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) 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), działając na wniosek Wójta Gminy Gnojno 

Rada 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. Traci moc 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. 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz podaniu do 

publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie Gnojno. 

§ 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. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Świętokrzyskiego. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Wcisło  
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Załącznik 

do uchwały nr XXIX/224/18 

Rady Gminy Gnojno 

z dnia 29 marca 2018 r. 

NUMERY, GRANICE ORAZ SIEDZIBY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH 

 Numer obwodu 

głosowania 
 Granice obwodu głosowania 

 Siedziba Obwodowej 

Komisji Wyborczej 

1 
Sołectwa: 

Balice, Bugaj, Janowice Poduszowskie, Kostera, , Zawada 

Szkoła Podstawowa 

Balice 59 

28-114 Gnojno 

2 

Sołectwa: 

Falki, Glinka, Gnojno, Gorzakiew, Płośnia, Poręba, Pożogi, 

Rzeszutki, Wola Bokrzycka 

Szkoła Podstawowa 

Gnojno 148 

28-114 Gnojno  

3 
Sołectwa: 

Grabki Małe, Jarząbki, Skadla, Wola Zofiowska, Zofiówka 

Szkoła Podstawowa 

Jarząbki 90 

28-114 Gnojno 

4 

Sołectwa: 

Janowice Raczyckie, Januszowice, Maciejowice, Raczyce, 

Ruda, Wólka Bosowska, Zagrody  

Szkoła Podstawowa 

Raczyce 64 

28-114 Gnojno 
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UZASADNIENIE 

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) rady gmin zobowiązane są do dokonania podziału gminy na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich 

numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w terminie 1 miesiąca od dnia podziału gminy na 

okręgi wyborcze. Rada gminy dokonuje podziału w drodze uchwały na wniosek wójta – art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 

stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 15 ze zm.).  

Z uwagi na krótki okres pomiędzy podziałem gminy na okręgi a podziałem na obwody zasadnym jest 

dokonanie podziału na okręgi i na obwody na jednej sesji, przy dotrzymaniu zasady, że podziału gminy na okręgi 

należy dokonać w pierwszej kolejności.  

Proponowany podział na obwody głosowania uwzględnia uwagi zgłaszane przez mieszkańców gminy oraz 

lokalne warunki komunikacyjne, umożliwiając wyborcom łatwiejszy dostęp do lokali wyborczych. 
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