UCHWAŁA NR XLV/285/18
RADY GMINY RADZIŁÓW
z dnia 1 marca 2018 r.
w sprawie podziału Gminy Radziłów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Na podstawie 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.
z 2018 r.
poz. 130),
w związku
z art. 12 §
2,
§
11 i §
12 ustawy
z dnia
5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), na wniosek Wójta
Gminy Radziłów uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Radziłów na stałe obwody głosowania, ustala ich numery, granice oraz
siedziby obwodowych komisji wyborczych, w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziłów.
§ 3. Po jednym egzemplarzu uchwały
i Komisarzowi Wyborczemu w Łomży.

przekazuje

się

niezwłocznie

Wojewodzie

Podlaskiemu

§ 4. Na ustalony podział gminy na stałe obwody głosowania wyborcom w liczbie co najmniej 15,
przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Łomży, w terminie 5 dni od daty jej
podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXI/189/13 Rady Gminy Radziłów z dnia 25 stycznia 2013 r.
w sprawie podziału Gminy Radziłów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy
Elżbieta Klimaszewska
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Załącznik do Uchwały Nr XLV/285/18
Rady Gminy Radziłów
z dnia 1 marca 2018 r.
Podział Gminy Radziłów na stałe obwody głosowania
Nr obwodu
głosowania
1
2
3

Granice obwodu

Siedziba obwodowej komisji
wyborczej
Łoje –Awissa – świetlica wiejska
Glinki – świetlica wiejska
Słucz- była Filia nr 1 Biblioteki
Samorządowej
Kramarzewo- Szkoła Podstawowa

5

Barwiki, Brychy, Czachy, Łoje-Awissa, Szlasy, Szyjki
Glinki, Mikuty
Słucz, Rydzewo-Pieniążek, Rydzewo-Szlacheckie,
Wiązownica, Zakrzewo
Borawskie-Awissa, Czerwonki, Janowo, Kieljany,
Konopki-Awissa, Kownatki, Kramarzewo
Klimaszewnica, Sośnia

6
7

Mścichy, Święcienin
Karwowo, Okrasin, Ostrowik

Klimaszewnica- Szkoła
Podstawowa
Mścichy- była Szkoła Podstawowa
Karwowo- świetlica wiejska

8

Radziłów, Radziłów-Kolonia, Brodowo, Dębówka,
Dusze, Konopki, Racibory, Wypychy

Biblioteka Samorządowa
w Radziłowie

4
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Uzasadnienie
Uchwała stanowi wypełnienie obowiązku, jaki nakłada na radę gminy 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. Zgodnie art. 13 ust. 1 ww.
ustawy, rada gminy powinna dokonać podziału gminy na obwody wyborcze w terminie 1 miesiąca od dnia
podziału gminy na okręgi wyborcze.
Obwody głosowania tworzy się w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach powszechnych. Obwód
głosowania stanowi obszar działania jednej obwodowej komisji wyborczej przeprowadzającej głosowanie
w jednym lokalu wyborczym.
Przedkładany projekt uchwały w sprawie obwodów głosowania ustala ich numery, granice oraz siedziby
obwodowych komisji wyborczych. W proponowanym podziale gminy Radziłów na obwody głosowania
utrzymano generalną zasadę wynikającą z art. 12 § 3 Kodeksu wyborczego (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 15 z późn. zm.), że o wielkości obwodu głosowania decyduje liczba mieszkańców nim objęta.
Tworząc obwody głosowania na terenie gminy zachowano poprzednią strukturę obwodów. Proponowany
podział na obwody głosowania umożliwi sprawną organizację pracy komisji oraz dostęp wszystkim
wyborcom gminy do lokali wyborczych.
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 łatwy do nich
dostęp. Uwzględniono również dyspozycję art. 186 § 1 Kodeksu wyborczego, który zobowiązuje
wyznaczenie odpowiedniej liczby siedzib obwodowych komisji wyborczych w budynkach dostosowanych
do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
W związku z likwidacją Filii nr 1 Biblioteki Samorządowej w Radziłowie oraz Szkoły Podstawowej
w Mścichach zmianie ulega nazwa siedzib mieszczących się w nich komisji.
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