
UCHWAŁA NR XLV/280/18
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze gminy Czerniejewo, 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 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami) 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 Burmistrza Miasta i Gminy 
Czerniejewo, Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co następuje :

§ 1. Dokonuje się podziału gminy Czerniejewo na 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 Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo.

§ 3. Uchwałę przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu 
w Koninie.

§ 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 Komisarza Wyborczego 
w Koninie w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

Przewodniczący

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

/-/ Jan Kulpiński
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Załącznik do Uchwały Nr XLV/280/18

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Podział gminy Czerniejewo na stałe obwody głosowania

Numer 
obwodu 

głosowania

Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji 
wyborczej

1 Miasto Czerniejewo Sala Gimnastyczna
Szkoły Podstawowej

Plac kpt. Pawła Cymsa 4
62-250 Czerniejewo

2 Sołectwa:
Czeluścin, Goranin, Graby, Pakszyn (Golimowo, 
Pakszyn), Rakowo (Brzózki, Bure, Głożyna, Karw, 
Linery, Lipki, Nowy Las, Rakowo)

Blok Żywieniowo-Świetlicowy
Szkoły Podstawowej

ul. Szkolna 3
62-250 Czerniejewo

3 Sołectwo Żydowo Szkoła Podstawowa
ul. Tadeusza Kościuszki 24

62-241 Żydowo
4 Sołectwa:

Kosowo, Gębarzewo (Gębarzewko, Gębarzewo), 
Goraniec, Kąpiel, Kosmowo, Nidom, Pakszynek, 
Pawłowo, Szczytniki Czerniejewskie

Sala Gimnastyczna
Szkoły Podstawowej

ul. Tadeusza Kościuszki 34
62-241 Żydowo
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLV/280/18

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Przedstawiony projekt uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze gminy
Czerniejewo, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych opracowany
został zgodnie zasadami podziału gminy na stałe obwody głosowania wynikający z ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 ze zmianami) przy uwzględnieniu 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) oraz
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami).

Zgodnie z tymi przepisami Rada Miasta i Gminy Czerniejewo na wniosek Burmistrza dokonuje podziału
gminy na stałe obwody głosowania, ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji
wyborczych w terminie 30 dni od dokonania podziału gminy na okręgi wyborcze.

Proponowany podział gminy Czerniejewo na stałe obwody głosowania spełnia warunek wynikający z art.
12 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 ze zmianami), że stały
obwód głosowania powinien obejmować od 500 do 4000 mieszkańców.

Projekt uchwały został skonsultowany z Komisarzem Wyborczym w Koninie.

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miasta i Gminy
Czerniejewo w dniu 18 kwietnia 2018 r.

Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.
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