
UCHWAŁA NR XLVIII/ 319/ 2018
RADY GMINY GNIEZNO

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Gniezno na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib 
obwodowych komisji wyborczych.

Na podstawie art.12 §1-3 i §11-13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2017r. 
poz. 15 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. 
poz. 1875 ze zm.) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu 
zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów 
publicznych (Dz.U. poz. 130) na wniosek Wójta uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Gniezno 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 Wójtowi Gminy Gniezno.

§ 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 przyęty.

§ 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 Gminy

Piotr Łykowski
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Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/__/2018

Rady Gminy Gniezno

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

Podział Gminy Gniezno na stałe obwody głosowania

Nr 
obwodu 

głosowania
Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji 

wyborczej

1

Sołectwa:
Jankowo Dolne- Jankówko, Lulkowo, Strzyżewo Paczkowe, 

Strzyżewo Smykowe, Strzyżewo Kościelne, Wełnica

Zespół Szkół
w Jankowie Dolnym

Jankowo Dolne 9

2

Sołectwa:
Osiniec, Szczytniki Duchowne, Wola Skorzęcka, Kalina, 

Lubochnia, Wierzbiczany

Zespół Szkół im. Ks. Jana 
Twardowskiego w Szczytnikach 

Duchownych
Szczytniki Duchowne 27

3
Sołectwa:

Mnichowo, Dalki, Skiereszewo, Braciszewo, Piekary
Świetlica wiejska

Piekary
ul. Poziomkowa 32C

4

Sołectwa:
Goślinowo- Winiary, Łabiszynek, Dębówiec, Ganina, 

Modliszewko

Szkoła Podstawowa im. Obrońców 
Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej 

w Goślinowie
Goślinowo 14

5

Sołectwa:
Krzyszczewo, Modliszewo, Napoleonowo, Pyszczyn, 
Zdziechowa, Mączniki, Obora, Obórka, Pyszczynek

Szkoła Podstawowa im. 
Powstańców Wielkopolskich 

1918/19 w Zdziechowie
Zdziechowa 51
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu udziału

obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U.

poz. 130) Rada Gminy zobowiązana została do dokonania podziału Gminy na stałe obwody głosowania, a

także do ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w terminie jednego

miesiąca od dnia podziału gminy na okręgi wyborcze. Rada Gminy Gniezno dokonała podziału Gminy na

okręgi wyborcze na Sesji Rady w dniu 26 marca 2018r. Stosownie do zapisu art. 12 §2 Kodeksu

wyborczego podziału Gminy na stałe obwody głosowania dokonuje Rada Gminy na wniosek Wójta. Wójt

Gminy Gniezno pismem z dnia 30.03.2018r. wystąpił do Rady Gminy Gniezno o podział Gminy na pięć

stałych obwodów głosowania. Podział Gminy Gniezno na pięć stałych obwodów głosowania spełnia

generalną zasadę wynikającą z art. 12 §3 Kodeksu wyborczego, że stały obwód głosowania powinien

obejmować od 500 do 4000 mieszkańców.

Przepis art. 12 §11 Kodeksu wyborczego ustanawia obowiązek określenia w uchwałach o podziale Gminy

na obwody głosowania ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, który

niniejszą uchwałą jest spełniony.

Uchwała Rady Gminy Gniezno o podziale Gminy Gniezno na obwody głosowania podlega ogłoszeniu w

Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i podaniu do publicznej wiadomości w sposób

zwyczajowo przyjęty. Podlega ona też przekazaniu po jednym egzemplarzu Wojewodzie Wielkopolskiemu i

Komisarzowi Wyborczemu w Koninie.

Z postanowień art. 12 §13 Kodeksu wyborczego wynika prawo wniesienia przez co najmniej 15 wyborców

skargi do Komisarza Wyborczego na niniejszą uchwałę.

Dokonany niniejszą uchwałą podział Gminy Gniezno na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic

oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

W powyższym stanie rzeczy podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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