
UCHWAŁA NR XXXII/258/2018
RADY GMINY W FAŁKOWIE

z dnia 23 marca 2018 r.

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

Na podstawie art. 12 § 2, § 11 i § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) 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) Rada Gminy w Fałkowie działając na wniosek 
Wójta Gminy Fałków uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Fałków na 3 stałe obwody głosowania.

§ 2. Numery i granice stałych obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fałków.

§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Komisarzowi 
Wyborczemu w Kielcach I.

§ 5. Przepisy uchwały mają zastosowanie do kadencji Rady Gminy w Fałkowie i kadencji Wójta Gminy 
Fałków, następujących po kadencji, w trakcie której uchwała weszła w życie.

§ 6. Traci moc uchwała nr XVIII/125/2012 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 17 września 2012 r. w sprawie 
podziału Gminy Fałków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych 
komisji wyborczych.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz podaniu do 
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Fałków.

§ 8. Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do 
Komisarza Wyborczego w Kielcach I, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości 
w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego.

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
w Fałkowie

Anna Pluta
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Załącznik do Uchwały Nr XXXII/258/2018

Rady Gminy w Fałkowie

z dnia 23 marca 2018 r.

Numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych

Numer obwodu 
głosowania Granice obwodu głosowania 

Siedziba 
obwodowej komisji 

wyborczej 

1 
Sołectwa: 

Czermno, Czermno-Kolonia, Gustawów, 
Olszamowice, Smyków, Stanisławów, Wąsosz 

Publiczna Szkoła 
Podstawowa 

Czermno,  Kościelna 86 

2 
Sołectwa: 

Budy, Fałków, Pląskowice, Skórnice, Studzieniec, 
Sułków, Wola Szkucka, Zbójno 

Strażnica OSP  
Fałków, 

ul. Plac kościelny 11

3 
Sołectwa: 

Papiernia, Starzechowice, Sulborowice, 
Turowice 

Starażnica OSP
Turowice 67 
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Uzasadnienie

Przepis 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) nakłada na rady gmin obowiązek dokonania podziału gminy na stałe obwody głosowania
w terminie 1 miesiąca od dnia ustalenia w trybie art.12 ust. 1 tej ustawy nowego podziału gminy na okręgi
wyborcze. Rada Gminy w Fałkowie dokonała nowego podziału na okręgi wyborcze podczas obrad sesji Rady
Gminy w Fałkowie przeprowadzonej w dniu 23 marca 2018 roku. 

Obwody głosowania tworzy się w celu przeprowadzania głosowania w wyborach powszechnych oraz
w wyborach przeprowadzanych w trakcie kadencji organów przedstawicielskich. Obwód głosowania stanowi
obszar działania jednej obwodowej komisji wyborczej przeprowadzającej głosowanie w jednym lokalu
wyborczym. 

Przedkładany Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie obwodów głosowania ustala ich numery, granice
oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych. 

W proponowanym podziale Gminy Fałków na obwody głosowania utrzymano generalną zasadę wynikającą
z art. 12 § 3 Kodeksu wyborczego, że o wielkości obwodu głosowania decyduje liczba mieszkańców nim
objęta. Stały obwód głosowania powinien obejmować od 500 do 4 000 mieszkańców. W przypadkach
uzasadnionych miejscowymi warunkami obwód może obejmować mniejszą liczbę mieszkańców. 

1) liczba mieszkańców w obwodzie Nr 1 - 1597 

2) liczba mieszkańców w obwodzie Nr 2 - 2189

3) liczba mieszkańców w obwodzie Nr 3 - 800

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 dyspozycję art. 186 § 1 Kodeksu wyborczego, że w każdej gminie co najmniej 1/2
lokali obwodowych komisji wyborczych powinna być dostosowana do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Lokale te powinny spełniać kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych 
do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. 

Proponowany podział Gminy Fałków na obwody głosowania określa takie same granice obwodów jak i siedziby
obwodowych komisji wyborczych jak obowiązujące dotychczas.
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