
UCHWAŁA NR XXIV/56/2012
RADY GMINY PIERZCHNICA

z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie podziału gminy Pierzchnica 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 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 
ze zm.) w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks 
wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.) Rada Gminy działając na wniosek Wójta uchwala, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się podziału gminy Pierzchnica na 4 stałe obwody głosowania ustalając ich numery, granice 
i siedziby obwodowych komisji wyborczych: 

 
Numer obwodu 

głosowania 
Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji 

wyborczej 

1 Sołectwo: Gumienice, Holendry, Osiny, 
Pierzchnianka, Podlesie, Ujny 

Urząd Gminy Pierzchnica 
ul. 13-go Stycznia 6 

2 Sołectwo: Drugnia, Drugnia Rządowa, 
Podstoła, Strojnów, Wierzbie 

Społeczna Szkoła Podstawowa 
Drugnia 28 

3 Sołectwo: Brody, Górki, Skrzelczyce Budynek byłej szkoły 
podstawowej 

Skrzelczyce 104 
4 Sołectwo: Maleszowa, Pierzchnica Zespół Szkół w Pierzchnicy 

ul. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego 5 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu oraz Komisarzowi 
Wyborczemu w Kielcach I. 

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez 
wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pierzchnica i na tablicach ogłoszeń w sołectwach Gminy 
Pierzchnica. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

§ 7. 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. 

 

Przewodnicząca Rady 

Maria Łopatowska

—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 1 z 2Id: 1C4922AC-2F46-47B2-9071-FC50B5778408. Podpisany



Uzasadnienie

Stosownie do art. 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz.112 z późn. 
zm. ) w wyborach głosowanie przeprowadza się w stałych i odrębnych obwodach głosowania utworzonych na 
obszarze gminy. 

Stały obwód głosowania powinien obejmować od 500 do 3000 mieszkańców. W przypadkach uzasadnionych 
miejscowymi warunkami obwód może obejmować mniejszą liczbę mieszkańców. W związku z wejściem 
w życie z dniem 1 sierpnia 2011 roku ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy przedstawiam 
projekt uchwały w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania. Zgodnie z art. 12 § 2 wyżej cytowanej 
ustawy podziału gminy na stałe obwody głosowania dokonuje Rada Gminy, w drodze uchwały, na wniosek 
Wójta. 

Stosownie do zapisów art. 14 ust.1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Przepisy wprowadzające ustawę - 
Kodeks wyborczy Rada Gminy dokona podziału na stałe obwody głosowania, ustali ich numery, granice oraz 
siedziby obwodowych komisji wyborczych w terminie trzech miesięcy od dnia podziału gminy na okręgi 
wyborcze. Rada Gminy Pierzchnica w dniu 29 października 2012 roku pojęła uchwałę w sprawie podziału 
gminy na okręgi wyborcze ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 
wyborczym. 
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