
UCHWAŁA NR XXXIII/277/2018
RADY GMINY STANISŁAWÓW

z dnia 1 marca 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Stanisławów na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib 
obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017r. poz. 15 ze zm.) 
oraz art. 13 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o zmianie niektórych  ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli 
w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018r. 
poz. 130), Rada Gminy Stanisławów na wniosek Wójta Gminy Stanisławów uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Stanisławów na obwody głosowania, ustala ich numery, granice i siedziby 
obwodowych komisji wyborczych zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Na ustalony podział gminy na obwody głosowania wyborcom, w liczbie co najmniej 15 osób przysługuje 
prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Siedlcach w terminie 5 dni od daty podania uchwały do 
publicznej wiadomości (art. 12 §13 Kodeksu wyborczego).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stanisławów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego i ma zastosowanie do wyborów wyłaniających organy gminy na kadencję, następującą po 
kadencji, w czasie której niniejsza uchwała weszła w życie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Król
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Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/277/2018

Rady Gminy Stanisławów

z dnia 1 marca 2018 r.

Wykaz stałych obwodów głosowania, ich granice i numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych

Numer 
obwodu

Granice obwodu Siedziba obwodowej 
komisji wyborczej

Numer
okręgu 

głosowania
1 Stanisławów              Szkoła Podstawowa

w Stanisławowie
ul. Szkolna 4 A

lokal przystosowany dla 
wyborców 

niepełnosprawnych

1,  2, 3, 4

2 Cisówka, Ciopan, Choiny, Goździówka, Łęka 
Pustelnik, Wólka Wybraniecka, Zawiesiuchy,

Szkoła Podstawowa 
w Pustelniku
ul. Szkolna 16

lokal przystosowany dla 
wyborców 

niepełnosprawnych

5, 6, 7, 8

3
Borek Czarniński, Czarna, 
Szymankowszczyzna, Ładzyń, Wólka 
Konstancja

Szkoła Podstawowa            
w Ładzyniu
ul. Szkolna 4

9, 10 

4
Legacz, Mały Stanisławów, Ołdakowizna, 
Papiernia, Prądzewo-Kopaczewo, Retków, 
Rządza, Suchowizna,Wólka Piecząca,   Zalesie 

Szkoła Podstawowa      
w Stanisławowie
ul. Szkolna 4 A

lokal przystosowany dla 
wyborców 

niepełnosprawnych

11, 12, 13

5 Kolonie Stanisławów, Lubomin,  Porąb, 
Sokóle, Wólka Czarnińska,

Szkoła Podstawowa               
w Stanisławowie 

ul. Szkolna 4

14, 15
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017r. poz. 15 ze zm.)
oraz z art. 13 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału
obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U.
z 2018r. poz. 130), Rada Gminy Stanisławów na wniosek Wójta Gminy Stanisławów dokonuje podziału gminy
na stałe obwody głosowania ustalając numery i granice obwodów oraz wyznaczając ich siedziby w terminie
1 miesiąca od dnia podziału gminy na okręgi wyborcze.

Zgodnie z art. 12 § 3 stały obwód głosowania powinien obejmować od 500 do 4000 mieszkańców.
W przpadkach uzasadnionych miejscowymi warunkami obwód może obejmować mniejszą liczbę mieszkańców.

Proponowany podział gminy Stanisławów na obwody głosowania uwzględnia 5 dotychczasowych siedzib
obwodowych komisji wyborczych, granice obwodów głosowania dostosowane do granic jednostek
pomocniczych Gminy Stanisławów.

Projekt podziału został skonsultowany z Krajowym Biurem Wyborczym-Delegatura w Siedlcach.

Reasumując wnioskuję o dokonanie podziału Gminy Stanisławów na stałe obwody głosowania zgodnie
z przedstawionym projektem uchwały.
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