
UCHWAŁA NR XXXV/196/2018
RADY GMINY GIZAŁKI

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Gizałki, ustalenia ich numerów, 
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 12 § 1-3 i § 11-13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy /Dz. U. z 2017 r. 
poz. 15 ze zm./ oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1875 ze zm./ 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. poz. 130/ na wniosek Wójta Gminy Gizałki uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Gizałki na stałe obwody głosowania, ustala się ich numery, granice oraz 
siedziby obwodowych komisji wyborczych, w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gizałki.

§ 4. Uchwałę przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu 
w Kaliszu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej 
Gminy Gizałki.

§ 6. Wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego 
w Kaliszu w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Lis



                                                                                                    Załącznik  

do uchwały nr XXXV/196/2018 

Rady Gminy Gizałki                                                                             

z dnia 28 marca 2018 r. 

 

 

 
                    Podział Gminy Gizałki na stałe obwody głosowania   

 

 

 

Nr  

obwodu 

głosowania  

 

Granice obwodu głosowania 

/sołectwa/ 

Siedziba obwodowej komisji 

wyborczej 

1 Gizałki 

Ruda Wieczyńska 

Nowa Wieś 

 

 

 

Szkoła Podstawowa im.  

Ojca Św. Jana Pawła II  

w Gizałkach, 

ul. Kaliska 25, Gizałki 

 

 

2 Czołnochów 

Leszczyca 

Szymanowice 

Tomice 

 

Szkoła Podstawowa im. Obrońców 

Tobruku 

w Tomicach, 

ul. Wrzesińska 2, 

Tomice 

3 Wierzchy 

Toporów  

Wronów  

Kolonia Obory 

Kolonia Ostrowska 

Świerczyna 

 

Szkoła Podstawowa im. Obrońców 

Tobruku 

w Tomicach 

Szkoła Filialna w Wierzchach, 

Wierzchy 23 

4 Białobłoty 

Krzyżówka 

Dziewiń Duży 

Orlina 

Szkoła Podstawowa im. Marii 

Konopnickiej  

w Białobłotach, 

Białobłoty 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie

do Uchwały nr XXXV/196/2018

Rady Gminy Gizałki

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Gizałki, ustalenia ich
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału
obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, rada
gminy dokonuje podziału na stałe obwody głosowania oraz ustali ich numery, granice oraz siedziby
obwodowych komisji wyborczych w terminie 1 miesiąca od dnia podziału gminy na okręgi wyborcze.
Obwód wyborczy powinien obejmować od 500 do 4000 mieszkańców.

Projekt uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Gizałki,
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych został przedstawiony w trybie
konsultacji Komisarzowi Wyborczemu w Kaliszu.

Biorąc pod uwagę podjęcie uchwały jest uzasadnione.




