
UcHwAŁA NR xxrv/154/2012
RADY MIEJSKIEJ W GNIEWKOWIE

. ónia 3 I paŹdzięrńika2j1'z r.

w sprawie podzialu gminy GDiewkowo na słałe obwody glosowania

Na podstawie art. 12 $ 2 ustawy z dnia 5 sryczniaz11lr. KodelŚ łVyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ' Nr 94,
poz. 55O, Nr lO2, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz 889,Nrl71,poz 1016 or.rN.217,
poz' 1281,' z2012r. poz. 849.) w związku zaIt' 14 i arI' 16 ustawy zdnia 5 stycmia 20ll r. _ Pfzepisy
llprowadzające ustawę _ Kod€ks wyborczy (Dz' U. Nr 21, poz' 113 , Nr 102, poz. 588, Nr 147' poz' 881 oraz Nr
149, poz. 889), na wniosek Burmistrza Gniewkowa, Rada Miejska uchwalą co następuje:

s 1. Dokonuje się podziafu gmilry Gniewkowo na stałe obwody głosowania, usta|ając ich numery, granice oraz
siedziby obwodowych komisji ltyborczych, wtym lokale wyborcze dostosowane do po1Źeb wybolcórv
niepęłnosprawnych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwĄ'

s 2. Uchwałę prfekazuje się Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu omz Komisarzowi Wyborczemu
v/ Bydgoszczy.

s 3. Uchwałę ogłasza się w Dzienrriku Urzędo\t7m wo.j€wódzhłra Kujawsko-Pomorskie8o, Biuletynie
Informacji Publicznej oraz podaje się do publicznęj wiadomości popżef rozp]akatowanie w miejscach publicznych
(na tablicach ogłoszeń na ter€nie miasta Gniewkowa oraz w sołectwach), na tablicy informacyjnej użędu oraz
opublikowane w prasie lokalnej.

$4.Na riniejszą uch\ł.ałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do
Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy, w terminie 5 óli od daty podania uchwa,ly do publicznej wiadomości.

s 5. wykonanie uch\'r'ały powięEa się Burmistrzowi Gniewkowa.

$ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia'
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Uzasadn ien i c
Pźepi$' wprowadzające ustawę Kodeks w}borczy w art'14 nakłrdająna rady gmin obowiązek dokonaniapodziafu *miny na stałe obwody glosowanja w termfuie 3 miesięcy ojjnia usilt3nia w tryuie art' 13 ust. 1 tęi
:i'"1Y:"':^:q: 

p:!T|r gminy nc okręgi rłyborcze' Rada Miejska w Gniewkowie dokonała nolv"go poa,iui., nooKlęgl w}oorcze na sesJi przeprowadzone w dniu 26 września 2012 r' ob\^/ody g'losowanla twoży slę w celu
!l1pi:]d*li: cł:*:Tia lv y,yborach powszechnych.oraz w wyborach przelrowadzanych wirakcię kadęncjiorganÓ\"'/ przedsta}vicięlskich. obwód g.losowania stanowi obszar działaniaj;dll;j obwodowęj kornisji wyborcz{przeprovr'adzającej glosowanie .Wjednym ]okalu $yborczym. Przedkłaa''y wy.ol.i"j n"oi" p.o;;"r.iu"ń*nły--,
w sprawie obwodów g.losowania ustala ich nrrmery, grenice oraz siedziby;bw;dońh komiłi inytorczyctri
W propono''anym podziale gminy Gliewknwo na obwo'rJy glosowanja ;hzyma|ro g;nęrahązasadę wynikającąza.t. l2 $ 3 Kodeksu wyborczego, któm mówi, że o wielkości obwodu głosowaniaiecydu,e liczba mieszkańcówniT obJę11 

|I.ie-goże 9na przekroczyć 3ooo mieszkańców zamieszkałyci \'r' os-oa'i" gto,o-'''a' Ustanowienieuchwałą Nr XXIIV 142 /2 012 z dnia26 wrz'eśnia 2o] 2 r' lrowego pod;iału gmioy na oloęgi wyborcze, orazprą'jęcie zasady, że obwód głosowania obejmuje swoim i granlcamJ caly ok"ręg vr1borczy przy3e(lnoczęsnym
założeniuminimalnej liczby okęgów w ramach obwoclu g-iosowania spo.'oao"*ń t.on,".'oość utworzenianowych obwodów g]osowania' Relację między obwodami głosowania'a okręgami wyborczymi przedsta\ir'ia tabe]astfurowiĘca załĄczl k Nr l do uzasadnienia oraz mapka poglądowa gminly staiowiąca zał. Nr 2 do uzasadnienia.
:r.:'1: 1i:]^1'Ł]l T:,*su 

w) bolczęgo Gtanawia obowi4zek okr;śleńa w uchwiaclr o podzial" gnllny nu 
..'

oDwooy g]osowan|a sjędz]b obwodov!] ch komisji rtyborczych. Proponując lokale na siedziby obwo-do{ch
I.::':l::3lz:!.:': 

rano sę je wryznaczyć 1mie.jscactr zapewniającycitr *yuo."o- tot*y i"l ao.tęp'Uwzglęon]ono ro} n |eŻ dyspozycJę ań. 186 $ 1 Kodeksu wybo rczego w z;'łliązkll z art. 15a przepisów

::j:ł"^d".:]::l:|::i]'. 
Kod€ks w}borczy zobowiązqje w przyJzłości wyznaczenie oopowiedniej liczbysleoz|0 oolvooow)cl] Kom'sJL wyborcZych w b.ldynkach dostosowalrych do potrzeb wyborców niep"inosp.awnych'Lokalę te powimy spełniać Ęteria określone w mzpo'ządzeniu Ministfa I;frastruktllry z dnia 29 lipca 20l I r'1v sprawie lokali obwodolĄ,ych komisji wyborczych dostosowanych do potżęb wyborcó\i', niepełnospm\'r'nych.

Proponowany}odział Gminy Gniewkowo na oblvody głosowania będzię miał zaśtosowanie ao rłyuorow jo śe;muRP i Senatu RP, Prezydęnta RP, do Pallamęntu Europejskiego o.az do ,eferendJw oJclwlti jego uchwalenia' Dla
:^bT::.::9:::] :To.złdo*}ch. 

zeodl lie z rn ló Fo.pis) wprowadzaj4ce uslarne Kojeks w1borczypr4IJę{y poozlJI naobsodyg|o5ou.nidbedfiemial,,: lstoso\^dnieod|'.dęn\ji 20|4 .20|8' ProjeLioda"cąuchv''ały jest Bumjstrz Gnięwkowa'
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Załącznik do UchwĄ N t xXIy / 154/2012

Rady Miejskiej w Gniewkowie

z d^1a3I pńdziern]ka 2012 r.

Podział Gmbry Gniewkowo na Śtale obwody głosowania.

cmic€ UbwoJu g]osowrniJ

I \4  d$o C lk r loqo-  c r  i c  obe ln" . l . .  , ' l i ce  00rec ia ul.St.Moniuszki

z Miaśo oniewkowo. część obejnuj4ca Dlicę dj'Jana Drcckięgo
cywiInęgo

Misto Gni.wkowo.częśó obęjmująca uliceiDworcową Gerhdda Paj ą|owskiego' Zioloną
GimMzjum Nr

Miasto Gńiewkowo. część obejmująca llice: 2 ] stycfńja' Agni€Szki osieckię.j' ciegie|nąJMa
Kóp|owiczą Jęcnie'ną cen'w}adys}awa sikorskiego, fuótką Ma.ji Konopnickiej ,MjcnaIowo,
Ioruiską woiska Polskiego. Zaj efiet n ą, Zy rnią

5
Miasto Gnie'Vkowo.część obe.jmuj ąca ulice: l7 stycaia od tr l do ir l 5, nr 17 i nr l 9. Jana Ki]ińskiego,
Kole|o{ą og|odowa Pja. fu 'Pr/Pm' |o* L waice.Ze$icC
sołect\ła:Godzięba. Kaczkowo

5
Miasto Gniewkowo. część obejnująca ulice. 17 srycaia od tr 20 do nr 46, n. l ó i nr 1 8' cichą
cnellamą Dzia]kowców, Fryderyka Chopjną Inowiocławską Kwiatową Parkową Powstalców
wiolkopolskicl! Rfemieślniczą słon€cz!ą spółdzielczą stMis]awa Moniuszki, Usługową Wlkp

7
Mia$o Gńiewkowo.część obejmują.a ulice: Ignacego Jma Padę!€wskiego' Kąhą Kościelną K.óla Jana
[I Sobieski €go. Księstwa Gnięwkowskiogo' Nową Podgóną Rynek' spokojną srednią sw'MikÓ]ają

8 solęc1wo Wicrzc}rosłaNice

Soleclwa: Skalmierowjce. szad]owice' więcławice Szadlowicel6

l 0 Sołect{a: Gąski, szpital' wieŹbiczaDy
l 9

So]e!ttl : B4bo tin' oslIowo,wie Iow itś Świetlicaqiejska
Ostrowo 24a

12 sołectwa: Perkowo' Suchatówka' Zajezierze Świetlicawiejska

t l Solec|wa:KawęczyĄ Kłewo. Mdkowo, Źyros]awice Kijewo 40

Sol.ctua:Klepary. Ljpie, Mu.rynko, Murzyuo Mu|rynno33ł

*Lokal pŹystosowany do osób niępełnospla\,r'nych
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