
Projekt

z dnia  4 września 2012 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SADOWIE

z dnia .................... 2012 r.

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

§ 1. Dokonuje się podziału gminy na 4 stałe obwody głosowania. 

§ 2. Numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadowie. 

§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Komisarzowi 
Wyborczemu w Kielcach II. 

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia po podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 
przyjęty w Gminie Sadowie. 

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

§ 8. Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi 
do Komisarza Wyborczego w Kielcach II, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości 
w sposób zwyczajowo przyjęty. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały ....................... 

Rady Gminy Sadowie 

z dnia....................2012 r. 

Podział Gminy Sadowie na obwody głosowania 

 

Nr obwodu Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej 

1 
Sołectwa: Czerwona Góra; Porudzie; 

Ruszkowiec; Sadowie; Zochcin 
Gminny Ośrodek Kultury 

i Sportu w Sadowiu 
Sadowie 90 A 

27-580 Sadowie 

2 Sołectwa: Jacentów;Ruszków;Rżuchów; Zespół Szkół w Sadowiu 
Sadowie 94 

27-580 Sadowie 

3 Sołectwa: Bogusławice; Grocholice; 
Małoszyce; Obręczna; 
Okręglica;Szczucice 

Wszechświęte. 

Strażnica Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Wszechświęte 

Wszechświęte 19 A 
27-580 Sadowie 

4 Sołectwa: Biskupice; Bukowiany; Łężyce; 
Michałów; Niemienice; Truskolasy; 

Zwola. 

Szkoła Podstawowa 
w Biskupicach 
Biskupice 33 

27-580 Sadowie 
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Uzasadnienie

do uchwały ....................... w sprawie podziału Gminy Sadowie na stałe obwody głosowania, 
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

Przepis art. 12 § 2, § 11 i § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 
ze zm.) upoważnia Radę Gminy do dokonania, poprzez podjęcie stosownej uchwały, podziału gminy na stałe 
obwody głosowania, a obowiązek dokonania przedmiotowego podziału wynika z treści art. 14 ustawy z dnia 

5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.). 

W Gminie Sadowie utworzone są cztery obwody głosowania: 

1. Obwód Nr 1 w Sadowiu 

2. Obwód Nr 2 w Sadowiu 

3. Obwód Nr 3 w Wszechświęte 

4. Obwód Nr 4 w Biskupicach 

W związku z dokonaniem podziału gminy na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych, konieczne jest 
także dokonanie zmian granic obwodów głosowania. Wynika to przede wszystkim z istniejących na terenie 
gminy warunków miejscowych. 

Intencją projektodawcy uchwały jest zorganizowanie jak najefektywniejszego podziału gminy na stałe 
obwody głosowania, przy uwzględnieniu następujących kryteriów: 

1) obciążenia zadaniami funkcjonujących komisji wyborczych, 

2) liczby osób uprawnionych do głosowania w każdym z obwodów, 

3) warunków lokalowych siedzib obwodowych komisji wyborczych, 

a przede wszystkim szczególnych warunków miejscowych, które są determinantem prawidłowego 
przebiegu procesu wyborczego. 

Wskazanym jest utworzenie w miejscowości Sadowie dodatkowego obwodu głosowania poprzez 
podzielenie dotychczasowego obwodu Nr 1 na obwód Nr 1 i  Nr 2, co spowoduje odciążenie prac komisji. 
Ponadto dokonuje się zmiany poprzez dodanie do obwodu Nr 3 w Wszechświęte okręgu Nr 9 
- sołectwo Obręczna i Nr 11 - sołectwo Bogusławice. Sołectwa te położone są w bliskiej odległości 
od obwodowej komisji wyborczej w Wszechświęte, ponadto miejscowości te przynależą do kościoła 
parafialnego p w. Wszystkich Świętych. 

Po zmianach liczba mieszkańców w obwodach głosowania przedstawia się następująco: 

1. Obwód Nr 1 - GOK i S w Sadowiu - 1125 

2. Obwód Nr 2 - ZS w Sadowiu - 1130 

3. Obwód Nr 3 - OSP w Wszechświęte - 996 

4. Obwód Nr 4 - SP w Biskupicach       - 912 

Powyższy podział równomiernie obciąży w pracach poszczególne obwodowe komisje wyborcze. 
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