
Uchwała Nr XXX/229//2018 
Rady Gminy Złota 

z dnia 12 marca 2018 r. 
w sprawie podziału gminy Złota 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. poz. 130) działając na wniosek wójta Gminy Złota Rada Gminy Złota 
uchwała, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Złota na 3 stale obwodów głosowania. 

§ 2. Numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik Nr 1do 
niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złota 
§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu 

i Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach II. 

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

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXI/118/2012 Rady Gminy Złota z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie 
podziału Gminy Złota 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 Gminie Złota. 

§ 8. Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia 
skargi do Komisarza Wyborczego w Kielcach H. 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. 
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zal.Nr 1 do Uchwały Nr XXX/229//2018 
Rady Gminy w Złotej 

z dnia 12 marca 2018 r. 

Numer 
obwodu 
głosowania 

Granice obwodu głosowania 
Siedziba Obwodowej 
Komisji Wyborczej 

I 2 3 

Ł Sołectwo : Złota 
Biskupice 
Niegosławice 
Żurawniki 

Zespół Placówek 
Oświatowych 
w Złotej 
ul Parkowa 4 

2.  Sołectwo: Chroberz, Wola 
Chroberska, 
Nieprowice, 
Rudawa, Wojsławice, 

Szkoła Podstawowa 
w Chrobrzu 
ut Chrobrego 22 

3.  Sołectwo: Pelczyska, 
Stawiszyce, 
Kostrzeszyn, 
Miernów,  , 
Pro bołowice 

Świetlica Wiejska 
w Pelczyskach 
Pelczyska 75 

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GNILNY 



Uzasadnienie 

Przepis art. 12 § 2 ustawy z dnia 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.) upoważnia Radę gminy do dokonania, 

poprzez podjęcie stosownej uchwały, podziału gminy na stałe obwody głosowania. 

W związku z tym ,iż Rada gminy dokonała 12 marca 2018 r. podziału gminy na 15 

jednomandatowych okręgów wyborczych, konieczne jest także dokonanie podziału na obwody 

głosowania. Podział ten ugruntowany jest od wielu lat i wynika on przede wszystkim z 

istniejących na terenie gminy warunków miejscowych. Dlatego propozycja jest taka aby podział 

na obwody był taki sam jak do tej pory. 

Intencją projektodawcy uchwały jest ponadto 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. 
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