
UCHWAŁA NR LI/220/2018
RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie podziału Miasta i Gminy Koprzywnica 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. z 2017 r. 
poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138)  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) działając na wniosek Burmistrza 
Miasta i Gminy Koprzywnica,Rada Miejska w Koprzywnicy uchwala, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się podziału Miasta i Gminy Koprzywnica na 7 stałych obwodów głosowania.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koprzywnica.

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

§ 5. Przepisy uchwały mają zastosowanie do kadencji Rady Miejskiej w Koprzywnicy   i kadencji 
Burmistrza Miasta i Gminy Koprzywnica, następujących po kadencji,  w trakcie której uchwała weszła w życie.

§ 6. Traci moc uchwała Nr  XXVII/148/2012 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia  8 listopada 2012 r. 
w sprawie podziału Gminy Koprzywnica na stałe obwody głosowania, ustalania ich numerów, granic oraz 
siedzib obwodowych komisji wyborczych zmieniona uchwałą Nr XXXVIII/160/2017 Rady Miejskiej  
w Koprzywnicy z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w prawie podziału Gminy Koprzywnica na 
stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego  oraz podaniu 
do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Mieście i Gminie Koprzywnica.

§ 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.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Koprzywnicy

Aleksandra Klubińska

Id: CD0A1CAE-2388-4E01-89DE-F6988965AEA2. Podpisany Strona 1



 

 

 
 
 
 
 
                        Załącznik do Uchwały nr LI/220/2018 
        Rady Miejskiej w Koprzywnicy 
        z dnia 27 marca  2018 r. 
 

Numer 
obwodu 
głosowania 

Granice obwodu głosowania 
Siedziba  
Obwodowej Komisji Wyborczej 

1. Miasto Koprzywnica Urząd Miasta i Gminy  
w Koprzywnicy (I piętro) 
ul. 11 Listopada 88 

2. Sołectwa: Sośniczany, Błonie, 
Świężyce 

Urząd Miasta i Gminy  
w Koprzywnicy (parter) 
ul. 11 Listopada 88 

3. Sołectwo: Gnieszowice Szkoła Podstawowa w 
Gnieszowicach 

4. Sołectwa: Niedźwice, Beszyce, 
Trzykosy 

Szkoła Podstawowa  
nr budynku 63 w Niedźwicach 

5. Sołectwa: Zbigniewice-Kolonia, 
Postronna, Dmosice, Zbigniewice 

Remiza OSP w Zbigniewicach 

6. Sołectwo: Krzcin Budynek byłej Szkoły 
Podstawowej  
w Krzcinie 

7. Sołectwa: Ciszyca, Kamieniec, 
Łukowiec 

Remiza OSP nr budynku 112  
w Ciszycy 
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UZASADNIENIE

W oparciu o art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie
niektórych ustaw w celu zwiększania udziału obywateli w procesie wybierania,
funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r.
poz. 130) Rada Miejska dokonuje podziału na stałe obwody głosowania oraz ustala
ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w terminie 1
miesiąca od dnia podziału gminy na okręgi wyborcze.

Zgodnie z art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
(Dz.U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) podziału gminy na
stałe obwody głosowania dokonuje Rada Miejska w drodze uchwały na wniosek
Burmistrza.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne
i uzasadnione.
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