
UCHWAŁA NR XL/316/2018
RADY GMINY NOWE OSTROWY

z dnia 11 kwietnia 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Nowe Ostrowy na stałe obwody głosowania oraz ustalenie ich numerów, 
granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 12 § 2, § 11, § 12 i § 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. 
Dz. U. z 2017 r. poz. 15, poz. 1089; z 2018 r.  poz. 4,  poz. 130, poz. 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. z 2018 r. poz. 130) 
Rada Gminy Nowe Ostrowy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Nowe Ostrowy na stałe obwody głosowania oraz ustala się ich 
numery, granice i siedziby obwodowych komisji wyborczych, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Na ustalenia Rady Gminy Nowe Ostrowy w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania 
wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego 
w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXV/167/12 Rady Gminy w Nowych Ostrowach w sprawie podziału Gminy 
Nowe Ostrowy na stałe obwody głosowania oraz ustalenie ich numerów, granic i siedzib obwodowych 
komisji wyborczych z dnia 29 listopada 2012 roku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 17 stycznia 2013 r. 
poz. 208).

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaniu do 
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu Gminy Nowe Ostrowy oraz na tablicach ogłoszeń we wszystkich sołectwach Gminy.

§ 5. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Łódzkiemu i Komisarzowi Wyborczemu .

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Nowe Ostrowy

Jacek Olesiński
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Załącznik do Uchwały Nr XL/316/2018

Rady Gminy Nowe Ostrowy

z dnia 11 kwietnia 2018 r.

PODZIAŁ GMINY NOWE OSTROWY NA STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA

Nr obwodu 
głosowania

Granice obwodu głosowania Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1 Sołectwa: Bzówki, Lipiny, Perna i Ostrowy Szkoła Podstawowa w Ostrowach
Ostrowy 8

99 - 350 Ostrowy
2 Sołectwa: Grodno, Imielinek, Imielno, Rdutów, Nowe Ostrowy Wołodrza Urząd Gminy w Nowych Ostrowach

Nowe Ostrowy 80
99 - 350 Ostrowy

3 Sołectwa: Grochów, Miksztal i Niechcianów Ochotnicza Straż Pożarna
Grochów 25

99 - 350 Ostrowy
4 Sołectwa: Kołomia, Zieleniec i Wola Pierowa Ochotnicza Straż Pożarna

Wola Pierowa 22
99 - 350 Ostrowy
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Uzasadnienie

Obwody głosowania tworzy się w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach powszechnych oraz
w wyborach przeprowadzanych w trakcie kadencji organów przedstawicielskich. Niniejsza uchwała nie wnosi
zmian w ustanowionym wcześniej podziale Gminy Nowe Ostrowy na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich
numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. Obwód głosowania stanowi obszar działania jednej
obwodowej komisji wyborczej przeprowadzającej głosowanie w jednym lokalu wyborczym.

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 burmistrza – art. 12 § 2 ustawy
z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 z późn. zm.). Jeżeli rada gminy nie dokona
podziału gminy na stałe obwody głosowania w wyznaczonym terminie, podziału dokona komisarz wyborczy
w terminie 14 dni od dnia upływu danego terminu.

Przy dokonywaniu podziału na stałe obwody głosowania uwzględnić należy nowy zapis wskazujący że stały
obwód głosowania powinien obejmować od 500 do 4000 mieszkańców. Jednakże w przypadkach uzasadnionych
miejscowymi warunkami obwód może obejmować mniejszą liczbę mieszkańców – taka sytuacja zaistniała
w obwodzie nr 4 gdzie liczba wyborców na dzień 31 października wynosi 451 osób. Jest to uzasadnione faktem
starzenia się społeczeństwa i problemem z przemieszczaniem się niektórych wyborców, a co za tym idzie
realizowaniem swoich uprawnień wyborczych. W przypadku siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr
4 w miejscowości Wola Pierowa w pobliżu jest zlokalizowany kościół rzymskokatolicki co sprzyja frekwencji
wyborczej.

Z kolei przy wyznaczaniu siedzib komisji przepis art. 39 § 2a stanowiący, że w jednym pomieszczeniu może
znajdować się jeden lokal wyborczy. Pamiętać należy także o art. 186 § 1 Kodeksu wyborczego, który określa, że
w każdej gminie co najmniej połowa lokali obwodowych komisji wyborczych powinna zostać dostosowana do
potrzeb wyborców niepełnosprawnych. Zgodnie ze statystyką liczba mieszkańców ujęta w stałym rejestrze
wyborców na dzień 31 grudnia 2017 r. w poszczególnych obwodach wynosiła:

- obwód nr 1 w jego obecnych granicach – 1383 osób,

- obwód nr 2 w jego obecnych granicach – 1095 osób,

- obwód nr 3 w jego obecnych granicach – 580 osób,

- obwód nr 4 w jego obecnych granicach – 451 osób.

Jednocześnie proponuję, aby lokale w  obwodach 1, 2 i 4 wskazać jako przystosowane do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych i właściwe do głosowania korespondencyjnego, gdyż lokale te spełniają wymogi
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych
dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych (Dz.U. 2011 nr 158 poz. 938), zmienionego
rozporządzeniem z dnia 21 grudnia 2017 r. (Dz. U. poz. 2468).

Mając powyższe na uwadze, na mocy art. 12 § 2 Kodeksu wyborczego wnoszę o dokonanie podziału gminy
Nowe Ostrowy na stałe obwody głosowania zgodnie z przedłożonym projektem uchwały.
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