UCHWAŁA NR XXXI/212/2012
RADY GMINY GNIEZNO
z dnia 21 listopada 2012 r.
w sprawie podziału Gminy Gniezno na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib
obwodowych komisji wyborczych.
Na podstawie art. 12 § 2 i § 11-13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 ze
zmianami) oraz art.14 ust.1 i art. 15a ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę – kodeks
wyborczy (Dz. U. Nr21, poz.113 ze zmianami) – działając na wniosek Wójta uchwala się co następuje:
§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Gniezno na 5 obwodów głosowania, ustala się ich numery, granice oraz
siedziby obwodowych komisji wyborczych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Poznaniu.
§ 3. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Uchwałę podaje się do
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy Gniezno i tablicach ogłoszeń w sołectwach położonych na terenie Gminy Gniezno, oraz poprzez
zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 4. Na niniejszą uchwałę, wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do
Komisarza Wyborczego w Poznaniu, w terminie 5 dni od daty oddania uchwały do publicznej wiadomości
w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że dla wyborów organów Gminy Gniezno
uchwała ta będzie miała zastosowanie do kadencji Rady Gminy Gniezno następujących po kadencji, w trakcie
której weszła ona w życie.
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Uzasadnienie
Artykuł 14 ust.1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr
21 z 2011r. poz. 113 z późniejszymi zmianami) nakłada na Rady Gmin obowiązek dokonania podziału gmin na
stałe obwody głosowania, a także ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
w terminie 3 miesięcy od dnia ustalenia w trybie art. 13 ust.1 tej ustawy nowego podziału gminy na okręgi
wyborcze. Rada Gminy Gniezno dokonała nowego podziału Gminy Gniezno na okręgi wyborcze w dniu 11
września 2012r. Obwody głosowania tworzy się na wniosek Wójta Gminy Gniezno z dnia 05.11.2012r., w celu
przeprowadzenia głosowania w wyborach powszechnych, oraz w wyborach przeprowadzonych w trakcie kadencji
organów przedstawicielskich. Obwód głosowania stanowi obszar działania jednej obwodowej komisji wyborczej
przeprowadzającej głosowanie w jednym lokalu wyborczym. Przedkładany projekt uchwały w sprawie podziału
Gminy Gniezno na stałe obwody głosowania ustala ich numery, granice, oraz siedziby obwodowych komisji
wyborczych. W dokonanym podziale Gminy Gniezno na obwody głosowania utrzymano zasady wynikające z art.
12 § 3 Kodeksu wyborczego, że o wielkości stałego obwodu głosowania decyduje liczba mieszkańców nim objęta.
Powinna ona obejmować od 500 do 3000 mieszkańców zamieszkałych w obwodzie głosowania. 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
starano się je wyznaczyć w miejscach zapewniających wyborcom łatwy do nich dostęp. Uwzględniono również
lokal przystosowany do potrzeb wyborów niepełnosprawnych, spełniający kryteria określone w rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2011r. Dokonany podział Gminy Gniezno na obwody głosowania będzie
miał zastosowanie do wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, Prezydenta RP, do Parlamentu Europejskiego oraz
referendów od chwili jego uchwalenia. Dla wyborów organów gminy, zgodnie z art. 16 Przepisy wprowadzające
ustawę – Kodeks wyborczy przyjęty podział na obwody głosowania będzie miał zastosowanie od kadencji Rady
Gminy następujących po kadencji, w trakcie której niniejsza uchwała weszła w życie.
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Załącznik do Uchwały Nr XXXI/212/2012
Rady Gminy Gniezno
z dnia 21 listopada 2012 r.
Podział Gminy Gniezno na obwody głosowania

Numer
Obwodu
Głosowania

Granice Obwodu

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

Numery
OkręgówWyborczych

1

Sołectwa: Jankowo Dolne – Jankówko,Lulkowo,
Strzyżewo Paczkowe, Strzyżewo Smykowe,
Strzyżewo Kościelne, Wełnica.

Szkoła Podstawowa im. A. Fiedlera, Jankowo
Dolne 9

1, 2, 3

2

Sołectwa: Osiniec, Szczytniki Duchowne, Wola
Skorzęcka, Kalina, Lubochnia, Wierzbiczany.

Zespół Szkolno - Gminazjalnyim. Ks. Jana
Twardowskiego, Szczytniki Duchowne 27

4, 5, 6

3

Sołectwa: Mnichowo, Dalki, Skiereszewo,
Braciszewo, Piekary.

Świetlica Wiejska Piekary, ul. Poziomkowa
32C(lokal dostosowany do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych)

7, 8, 9

4

Sołectwa: Goślinowo – Winiary, Łabiszynek,
Dębówiec, Ganina, Modliszewko.

Szkoła Podstawowa im. Obrońców Gniezna
i Ziemi Gnieźnieńskiej, Goślinowo 14

10, 11, 15

5

Sołectwa: Krzyszczewo, Modliszewo, Napoleonowo,
Pyszczyn, Zdziechowa, Mączniki, Obora, Obórka, Zespół Szkolno – Gimnazjalny, Zdziechowa 51
Pyszczynek.
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