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UCHWALA NR

RADY GMINY MIERZ^CICE

z dnia 2018 r.

w sprawie podzialu Gminy Mierz^cice na stale obwody glosowania, ustalenia ich
numerdw, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie
gminnym (t. j. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), w zwi^ku z art. 12 § 2 i § 11 ustawy z dnia 5
stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2017 r, poz. 15) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektdrych ustaw w celu zwi^kszenia udzi^u obywateli
w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektorych organow publicznych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 130) - na wniosek Wojta Gminy Mierz?cice,

Rada Gminy Mierz^cice

uchwala, co nast^puje:

§ 1. Dokonuje si^ podzialu Gminy Mierz^cice na 8 stalych obwodow glosowania.

§ 2. Numery obwodow, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych okresla
zal^cznik do niniejszej uchwaly.

§ 3. Traci moc uchwala Nr XXI/190/2012 Rady Gminy Mierz^cice z dnia 21 pazdziemika
2012r.w sprawie podzialu Gminy Mierz^cice na stale obwody glosowania oraz Uchwala Nr
XXXIV/333/2014 Rady Gminy Mierz?cice z dnia 19 marca 2018r. w sprawie zraiany
uchwaly Nr XXI/190/2012 Rady Gminy Mierz^cice z dnia 21 pazdziemika 2012r.

§ 4. Uchwala podlega przekazaniu Wojewodzie Sl^skiemu i Komisarzowi Wyborczemu
w Katowicach.

§ 5. Uchw^a podlega ogloszeniu w Dzienniku Urz^dowym Wojewodztwa Sl^skiego i
podaniu do publicznej wiadomosci poprzez wywieszenie jej w budynku Urz^du Gminy
Mierz^cice oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 6. Na ustalenia rady gminy w sprawach obwodow glosowania wyborcom, w liczbie co
najmniej 15, przysluguje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Katowicach
w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomosci niniejszej uchwaly.

§ 7. Uchwala wchodzi w :^cie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku
Urz^dowym Wojewodztwa Sl^skiego

fngf Elzbieta Ciszewska



Zai^cznik do Uchwaly Nr
Rady Gminy Mierz^cice
z dnia

NUMER

OBWODU

GLOSOWANIA

GRANICE OBWODU GtOSOWANIA

SIEDZIBA OBWODOWEJ

KOMISJI WYBORCZEJ

Sotectwo Mierz^cice Gmlnna BIblioteka Publiczna

w MIerzecicach

Sotectwo Przeczyce Szkota Podstawowa

w Przeczycach

Sotectwo Toporowice Szkota Podstawowa

w Toporowlcacti

Sotectwo Nowa Wies

Sotectwo Najdziszow Zespdt Szkoino -
Przedszkolny w Nowej Wsl

Sotectwo Boguctiwatowice Szkota Podstawowa

w Boguchwatowlcacti

Sotectwo Sadowie

Sotectwo Zawada

Remiza OSP

w Sadowiu

Sotectwo Mierz^cice Osiedle Szkota Podstawowa

Nr2 w MIerzecicach

Sotectwo Mierz^cice II Siedziba OSP

w MIerzecicach II



UZASADNIENIE

do projektu uchwaly w sprawie podzialu Gminy Mierz^cice na stale obwody glosowania,
ustalenia ich numerow, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektorych ustaw
w ceiu zwi^kszenia udzialu obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania
niektorych organow publicznych (Dz. U. poz. 130) rady gmin zobowi^zane do dokonania
podzialu gminy na stale obwody glosowania oraz ustalenia ich numerow, granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych w terminie 1 miesi^ca od dnia podzialu gminy na okr^gi
wyborcze. Rada Gminy Mierz^cice w dniu 21 marca 201 Sr. podj^la uchwal? Nr XLIII/321/2018
w sprawie podzialu Gminy Mierz^cice na okr^gi wyborcze w wyborach do Rady Gminy
Mierz^cice.

Rada Gminy dokonuje podzialu w drodze uchwaly na wniosek wojta - art. 12 § 2 ustawy
z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15z poai. zm.).

Wojt Gminy Mierz^cice przygotowujqc projekt uchwaly w sprawie podzialu gminy na
stale obwody glosowania uwzgl^dnil podzial na okr^gi wyborcze jak rowniez zapis art. 12 § 3
Kodeksu wyborczego, iz staly obwod glosowania powinien obejmowac od 500 do 4000
mieszkahcow.

Dotychczas na terenie Gminy Mierz^cice wyznaczonych bylo 8 obwodow glosowania. Przy
podziale na obwody kierowano si^ zasad^ zachowania w miar^ mozliwosci dotychczasowych
granic obwodow i pozostawiono t^ sam^ liczb^ obwodow glosowania.

Zgodnie ze statystykq liczba mieszkahcow uj^ta w stalym rejestrze wyborcow na dzieh
31 grudnia 2017 r. w poszczegolnych obwodach wynosila:
- obwod nr 1 - 1213 osob,

- obwod nr 2 - 1418 osob,
- obwod nr 3 - 950 osob,

- obwod nr 4 - 985 osob,
- obwod nr 5 - 816 osob,
-obwodnrb - 615 osob,

- obwod nr 7 - 808 osob,
- obwod nr 8 - 676 osob,

Maj^c powyzsze na uwadze, podj^cie przedmiotowej uchwaly jest zasadne.


