UCHWAŁA NR XXXV/327/18
RADY GMINY SICIENKO
z dnia 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie podziału Gminy Sicienko na stałe obwody głosowania
Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 t.j.)
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.
z 2018 r. poz. 130) na wniosek Wójta Gminy Sicienko uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się podziału gminy Sicienko na stałe obwody głosowania, ustalając ich numery, granice oraz
siedziby obwodowych komisji wyborczych, w tym lokale wyborcze dostosowane do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu
w Bydgoszczy I.
§ 3. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Sicienku oraz podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo
przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sicienku.
§ 4. Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi
do Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sicienko.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Sicienko
Marek Nadolny
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Załącznik do uchwały Nr XXXV/327/18
Rady Gminy Sicienko
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Numer obwodu
głosowania
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej
Świetlica Wiejska
Sołectwa: ŁUKOWIEC, MURUCIN
w Murucinie
Murucin 7
Sołectwa: GLISZCZ, NOWACZKOWO, TRZEMIĘTOWO, Szkoła Podstawowa
TRZEMIĘTÓWKO,WIERZCHUCICE,
w Trzemiętowie
WIERZCHUCINEK
Trzemiętowo 2
Szkoła Podstawowa
Sołectwo WOJNOWO
w Wojnowie*
Wojnowo 1
Świetlica Wiejska
Sołectwo MOCHLE
w Mochlu*
Mochle 74
Świetlica Wiejska
Sołectwa: OSÓWIEC, SZCZUTKI
w Osówcu*
ul. Dąbrowiecka 1
Szkoła Podstawowa
Sołectwa: SAMSIECZNO, TERESIN
w Samsiecznie
Samsieczno 34a
Izba Tradycji
Sołectwa: SICIENKO, ZAWADA-UGODA
Kulturalnej w Sicienku
ul. Bydgoska 6
Wiejski Dom Kultury
Sołectwo STRZELEWO
w Strzelewie
Strzelewo 30
Wiejski Dom Kultury
Sołectwa:
DĄBRÓWKA
NOWA,
KRUSZYN,
w Kruszynie*
PAWŁÓWEK
ul. Strażacka 9
Świetlica Wiejska
Sołectwo ZIELONCZYN
w Zielonczynie*
ul. Spacerowa 10

* Lokal wyborczy dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
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Uzasadnienie
Ustawa 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) zawiera szereg zmian przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018
r. poz. 754 t.j.). Wprowadziła m.in. nowe regulacje w zakresie wyborów do rad gmin. Większość tych zmian
weszła w życie 1 stycznia 2018 r. i będzie miała zastosowanie do wyborów samorządowych, które zostaną
przeprowadzone w 2018 r.
Przywołana ustawa wiąże wytyczenie nowych okręgów wyborczych z obowiązkiem dokonania nowego
podziału gminy na obwody głosowania. Powinno to nastąpić w terminie 1 miesiąca od dnia dokonania nowego
podziału gminy na okręgi wyborcze. Termin ten wyznaczony został przez art. 13 ust. ustawy o zmianie
niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania
niektórych organów publicznych.
Rada Gminy Sicienko podjęła uchwałę Nr XXXIV/316/18 w sprawie podziału gminy Sicienko na okręgi
wyborcze w dniu 28 marca 2018 roku.
W myśl art. 12 ust. 2 Kodeks wyborczy podziału gminy na stałe obwody głosowania dokonuje rada gminy,
w drodze uchwały, na wniosek wójta.
Gmina Sicienko zostaje podzielona na 10 stałych obwodów głosowania. W utworzonych niniejszą uchwałą
obwodach będzie przeprowadzane głosowanie we wszystkich wyborach i referendach, do których zastosowanie
znajdą przepisy Kodeksu wyborczego.
Tworząc obwody głosowania ustalono także ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji
wyborczych.
Dokonany podział na stałe obwody głosowania jest spójny z podziałem gminy na okręgi wyborcze. Granice
obwodów nie naruszają granic okręgów wyborczych. W przypadku 6 obwodów ich zasięg pokrywa się
z zasięgiem okręgu wyborczego. Sytuacja ta dotyczy obwodu nr 1 obejmującego Sołectwa: Łukowiec
i Murucin, obwodu nr 3 - Sołectwo Wojnowo, obwodu nr 4 - Sołectwo Mochle, obwodu nr 6 - Sołectwa:
Samsieczno i Teresin, obwodu nr 8 - Sołectwo Strzelewo i obwodu nr 10 - Sołectwo Zielonczyn. W 3
przypadkach, dwa sąsiadujące ze sobą okręgi wyborcze w całości wchodzą w skład jednego obwodu
głosowania - obwód nr 2 obejmujący Sołectwa: Gliszcz, Nowaczkowo, Trzemiętowo, Trzemiętówko,
Wierzchucice i Wierzchucinek, obwód nr 5 - Sołectwa: Osówiec i Szczutki, obwód nr 7 - Sołectwa: Sicienko
i Zawada-Ugoda. Jeden obwód - nr 9, w skład którego wchodzą Sołectwa: Dąbrówka Nowa, Kruszyn
i Pawłówek skupia 3 okręgi wyborcze.
Siatka podziału gminy na stałe obwody głosowania wynika ze związków terytorialnych oraz uwarunkowań
społecznych. Powiązania te zachodzą w przypadku obwodów skupiających kilka sołectw.
Ustalając granice
obwodów uwzględniono normę określoną przez art. 12 ust. 3 Kodeksu wyborczego, z której wynika, iż stały
obwód głosowania powinien obejmować od 500 do 4 000 mieszkańców. Obwód nr 1 liczy 565 mieszkańców,
obwód nr 2 - 1323 mieszkańców, obwód nr 3 - 735 mieszkańców, obwód nr 4 - 739 mieszkańców, obwód nr 5 1559 mieszkańców, obwód nr 6 - 630 mieszkańców, obwód nr 7 - 1187 mieszkańców, obwód nr 8 - 566
mieszkańców, obwód nr 9 - 1976 mieszkańców i obwód nr 10 - 576 mieszkańców.
Dokonywany obecnie podział, którego obowiązek wynika z przytoczonych na wstępie przepisów ustawy
o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania
i kontrolowania niektórych organów publicznych pozostaje w pełni zbieżny z obowiązującym dotąd podziałem
na obwody głosowania. W każdym przypadku zachowany jest wymóg określony w art. 12 § Kodeksu
wyborczego dotyczący liczby mieszkańców w obwodzie głosowania i nie ma konieczności dokonywania
innego podziału niż dotychczas obowiązujący.
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