
  

Uchwała  Nr XXV/185/12 

Rady Gminy Santok 

z dnia 27.12.2012 r. 

 

w sprawie podziału gminy Santok na stałe obwody głosowania, ustalenia ich 

numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

Na podstawie art. 12 §2, §11 i §13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy      

(Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w związku z art. 14 ust. 1 oraz art. 16 ustawy z dnia 5 

stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 113 

z późn. zm.)   na wniosek Wójta Gminy Santok, uchwala się co następuje: 
 

§ 1. Dokonuje się podziału gminy Santok na 8 stałych obwodów głosowania, ustala się ich 

numery i granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych. 
 

§ 2. Numery i granice stałych obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji 

wyborczych, o których mowa w § 1, określone są w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały 

stanowiącym jej integralną część. 
 

§ 3. Do nowych, przedterminowych i uzupełniających wyborów do Rady Gminy Santok oraz 

do przedterminowych wyborów wójta gminy przeprowadzanych w trakcie kadencji, w czasie 

której niniejsza uchwała weszła w życie, stosuje się przepisy dotychczasowe. 
 

§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu oraz 

Komisarzowi Wyborczemu w Gorzowie Wielkopolskim.  
 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok. 
 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, w 

Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób 

zwyczajowo przyjęty poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w poszczególnych 

sołectwach. 
 

§ 7. Wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi na niniejszą 

uchwałę do Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim, w terminie 5 dni od daty jej 

podania do publicznej wiadomości.  
 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

      Honorata Brzytwa 
Uzasadnienie: 

W związku ze zmianą przepisów spowodowaną wejściem w życie ustawy z dnia 5.01.2011r. – 

Kodeks wyborczy, należy dokonać zmian w podziale gminy na obwody głosowania.  

Przepisy ustawy stanowią, iż podziału na stałe obwody głosowania dokonuje Rada Gminy w 

drodze uchwały na wniosek Wójta, w terminie 3 miesięcy od dnia ustalenia nowego podziału gminy 

na okręgi wyborcze. 

Obwód głosowania stanowi obszar działania jednej obwodowej komisji wyborczej przeprowadzającej 

głosowanie w jednym lokalu wyborczym. 

Intencją uchwały jest zorganizowanie jak najefektywniejszego podziału gminy na stałe obwody 

głosowania, przy uwzględnieniu następujących kryteriów: 

- obciążenia zadaniami funkcjonujących komisji wyborczych, 

- liczby osób uprawnionych do głosowania w każdym z obwodów, 

- warunków lokalowych siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

Przepis Kodeksu wyborczego ustanawia ponadto obowiązek określenia w uchwałach o podziale 

gminy na obwody głosowania siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

Proponując lokale siedzib obwodowych komisji wyborczych starano się je wyznaczyć w miejscach 

zapewniających wyborcom łatwy do nich dostęp 

Utworzenie obwodu głosowania dla miejscowości Nowe Polichno i Ludzisławice pomimo poniżej 500 

wyborców w tym okręgu jest uzasadnione, ze względu na położenie geograficzne tego okręgu oraz 

przewidywaną niską frekwencję przy dołączeniu do innego obwodu. 



 

Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr XXV/185/12 

Rady Gminy Santok z dnia 27.12.2012r. 

 

 

Nr obwodu  Granice obwodu głosowania Siedziba  

Obwodowej Komisji Wyborczej 

1 CZECHÓW  

 

Sala Wiejska w Czechowie 

Czechów 16A 

2 WAWRÓW 

 

Sala Gimnastyczna w Wawrowie 

Wawrów 46E 

3 JANCZEWO 

GÓRKI 

Sala Wiejska w Janczewie 

Janczewo 24E 

4 GRALEWO 

PŁOMYKOWO 

Sala Wiejska w Gralewie 

Gralewo 48A 

5 SANTOK 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Santoku 

Santok ul. Gorzowska 35 

6 STARE POLICHNO 

 

Sala Wiejska w Starym Polichnie 

Stare Polichno ul. Szkolna 9 

7 NOWE POLICHNO 

LUDZISŁAWICE 

Sala Wiejska w Ludzisławicach  

Ludzisławice 26A 

 

 

8 

LIPKI WIELKIE 

LIPKI MAŁE 

JASTRZĘBNIK 

BARANOWICE 

MĄKOSZYCE 

Sala Wiejska  

w Lipkach Wielkich  

Lipki Wielkie ul. Szosowa 72 

 

 


