PROJEKT
UCHWAŁA NR .../.../2018
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia ........... 2018 r.
w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania,
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustaw z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 12 § 1 - § 3, § 11 - § 14 i 186 § 1 ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. 2017 r. poz.15 z późn. zm.) 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. 2018 poz. 130), działając na wniosek Burmistrza Miasta Podkowa Leśna, uchwala się,
co następuje:
§ 1. Dokonuje się podziału gminy Miasto Podkowa Leśna na dwa stałe obwody głosowania,
ustala się ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, w sposób określony
w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Na niniejszą uchwałę, wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo
wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do
publicznej wiadomości.
§ 3. Traci moc uchwała Nr 118/XXIV/2012 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia
25 października 2012 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, zmieniona uchwałą
Nr 276/XLII/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
§ 4. Uchwała podlega
Wyborczemu w Warszawie.

przekazaniu

Wojewodzie

Mazowieckiemu

i

Komisarzowi

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty.

Monika Płaszewska-Opalińska
/-/
Radca prawny
Wa-8421

Załącznik do uchwały
Nr .../.../2018
Rady Miasta Podkowa Leśna
z dnia ..... 2018 r.

Numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych

Nr
obwodu

1

Granice obwodu
– ulice
BAŻANTÓW
BŁOŃSKA
BOBROWA
BORSUCZA
BRWINOWSKA
DZIKÓW
GŁÓWNA
GOŁĘBIA
HELENOWSKA
JASKÓŁCZA
JASTRZĘBIA
JELENIA
JEŻA
KRASEK
KRECIA
KRÓLICZA
KUKUŁEK
LISIA
LOTNICZA
ŁOSIA
MIEJSKA
MYŚLIWSKA
OGRODOWA
ORLA
PTASIA
RYSIA
SARNIA
SĘPÓW
SŁOWICZA
SŁOWIKÓW
SOKOLA
SOWIA
SÓJEK
SZCZYGLA
SZPAKÓW
WARSZAWSKA
WIEWIÓREK
WILCZA
WRÓBLA
ZACHODNIA
ZAMKOWA

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej

Numery
okręgów
wyborczych

1
2
Centrum Kultury
i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej

3

ul. Świerkowa 1

4
5
6
7

2

AKACJOWA
BLUSZCZOWA
BOROWIN
BRZOZOWA
BUKOWA
CICHA
CZEREMCHOWA
DĘBOWA
EJSMONDA
GŁOGÓW
GRABOWA
IRYSOWA
IWASZKIEWICZA
JAŁOWCOWA
JANA PAWŁA II
JAŚMINOWA
JAWOROWA
JODŁOWA
KALINOWA
KASZTANOWA
KLONOWA
KOLEJOWA
KONWALII
KOŚCIELNA
KRASIŃSKIEGO
KWIATOWA
LEŚNA
LEŚNICZÓWKA DĘBAK
LILPOPA
LIPOWA
MICKIEWICZA
MŁOCHOWSKA
MODRZEWIOWA
ORZECHOWA
PAPROCI
PARKOWA
PODLEŚNA
PRUSA
PRZY LESIE
REYMONTA
RÓŻANA
SASANEK
SIENKIEWICZA
SPORTOWA
STORCZYKÓW
ŚWIERKOWA
TOPOLOWA
SŁOWACKIEGO
SOSNOWA
WIĄZOWA
WIERZBOWA
WSCHODNIA
WRZOSOWA
ŻEROMSKIEGO
11 LISTOPADA

8
9
Szkoła Podstawowa
w Podkowie Leśnej
ul. Jana Pawła II 20

- Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

10
11
12
13
14
15

UZASADNIENIE
do projektu uchwały w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Zgodnie 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) rady gmin zobowiązane są do dokonania podziału gminy na
stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych w terminie 1 miesiąca od dnia podziału gminy na okręgi wyborcze. Rada gminy
dokonuje podziału w drodze uchwały na wniosek burmistrza – art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 z późn. zm.). Jeżeli rada gminy nie dokona
podziału gminy na stałe obwody głosowania w wyznaczonym terminie, podziału dokona komisarz
wyborczy w terminie 14 dni od dnia upływu danego terminu.
Z uwagi na krótki okres pomiędzy podziałem gminy na okręgi a podziałem na obwody oraz na
powiązanie obu tematów, zasadnym jest dokonanie podziału na okręgi i na obwody na jednej sesji,
przy dotrzymaniu zasady, że podziału gminy na okręgi należy dokonać w pierwszej kolejności.
Przy dokonywaniu podziału na stałe obwody głosowania uwzględnić należy nowy zapis
zwiększający wielkość obwodu (art. 12 § 3 Kodeksu wyborczego – od 500 do 4000 mieszkańców),
a przy wyznaczaniu siedzib komisji przepis art. 39 § 2a stanowiący, że w jednym pomieszczeniu
może znajdować się jeden lokal wyborczy. Pamiętać należy także o art. 186 § 1 Kodeksu
wyborczego, który określa, że w każdej gminie co najmniej połowa lokali obwodowych komisji
wyborczych powinna zostać dostosowana do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
Mając powyższe na uwadze proponuję zmienić dotychczasowy podział gminy na obwody
i zmniejszyć liczbę obwodów z czterech do dwóch, przy czym obwody nr 1 i 2 połączone zostałby
w obwód nr 1, a obwody nr 3 i 4 w obwód nr 2. Jednocześnie zostałyby zachowane siedziby lokali
komisji obejmujących dane okręgi wyborcze, tzn. wyborcy z okręgów nr 1-7 nadal głosowaliby w
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich, a wyborcy z okręgów nr 8-15 w Szkole Podstawowej.
Zmniejszenie liczby lokali wyborczych znacznie zmniejszyłoby koszty przygotowania
i przeprowadzenia wyborów na terenie gminy (np. przygotowanie i wyposażenie lokali, koszty
transmisji z lokali) oraz liczbę osób potrzebnych do pracy w komisjach obwodowych. Do tej pory
była jedna komisja obwodowa na jeden obwód – zgodnie z nowymi przepisami w każdym
obwodzie będą powołane po dwie komisje obwodowe, tj. komisja ds. przeprowadzenia głosowania
w obwodzie i komisja ds. ustalania wyników głosowania w obwodzie. Przepisy określają, że w
skład każdej obwodowej komisji powołuje się 9 osób (w przypadku niedokonania zgłoszeń
kandydatów, minimalny skład liczbowy komisji wynosi 5 członków). Przy dotychczasowej liczbie
obwodów liczba członków komisji wynosiłaby więc 72 osoby. Może to się wiązać z problemem
znalezienia kandydatów do pracy w komisjach i generuje duże koszty obsługi. Są to argumenty
przemawiające za zmniejszeniem liczby obwodów głosowania.
Zgodnie ze statystyką liczba mieszkańców ujęta w stałym rejestrze wyborców na dzień 31 grudnia
2017 r. w poszczególnych obwodach wynosiła:
- obwód nr 1 w jego obecnych granicach – 1096 osób,
- obwód nr 2 w jego obecnych granicach – 912 osób,
- obwód nr 3 w jego obecnych granicach – 1035 osób,

- obwód nr 4 w jego obecnych granicach – 876 osób,
co zgodnie z proponowanym podziałem daje proporcjonalną liczbę mieszkańców w obu nowo
proponowanych obwodach:
- obwód nr 1 – 2008 osób,
- obwód nr 2 – 1911 osób.
Opis obwodów głosowania:
Obwód nr 1 z siedzibą w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej przy ul.
Świerkowej 1 - okręgi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Obwód nr 2 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Podkowie Leśnej przy ul. Jana Pawła II 20 okręgi 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Jednocześnie proponuję, aby lokale w obu obwodach wskazać jako przystosowane do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych i właściwe do głosowania korespondencyjnego, gdyż oba spełniają
wymogi rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie lokali
obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych (Dz.U.
2011 nr 158 poz. 938), zmienionego rozporządzeniem z dnia 21 grudnia 2017 r. (Dz. U. poz. 2468).
Mając powyższe na uwadze, na mocy art. 12 § 2 Kodeksu wyborczego wnoszę o dokonanie
podziału gminy Podkowa Leśna na stałe obwody głosowania zgodnie z przedłożonym projektem
uchwały.

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
/-/
Artur Tusiński

