
 

UCHWAŁA Nr XXXIII/264/2018 

Rady Miejskiej w Poniecu  

z dnia 28 marca 2018 roku 

w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów i granic  

oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Poniec. 

 

 

 Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o zmianie niektórych 

ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania                        

i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 130) w związku z art. 

12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017r. poz. 15 ze zm.) 

oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. 

Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) na wniosek Burmistrza Ponieca, Rada Miejska w Poniecu 

uchwala co następuje: 

 

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Poniec na stałe obwody głosowania, dla których ustala się  

numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych                

w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.  

 

§ 3. Traci moc uchwała nr XXV/208/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 grudnia 

2012r. w sprawie podziału gminy Poniec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów 

i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy 

Poniec.  

 

§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu po jednym egzemplarzu Wojewodzie 

Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Lesznie. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości                   

w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr XXXIII/264/2018 

Rady Miejskiej w Poniecu  

z dnia 28  marca 2018r. 

w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz 

wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Poniec.  

 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw 

w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania                                

i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 130) rada gminy 

dokona podziału gminy na stałe obwody głosowania, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 

5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017r. poz. 15 ze zm.) oraz ustali ich numery, 

granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w terminie 1 miesiąca od dnia 

podziału gminy na okręgi wyborcze. 

 Rada Miejska w Poniecu dokonała podziału na okręgi wyborcze w Gminie Poniec             

w dniu 28 marca 2018r. uchwałą nr XXXIII/264/2018.  

 Podziału gminy na stałe obwody głosowania dokonuje Rada Miejska, w drodze 

uchwały na wniosek Burmistrza. Stały obwód głosowania powinien obejmować od 500 do 

3000 mieszkańców. Zgodnie z przepisami art. 12 ustawy Kodeks wyborczy rada gminy 

tworząc obwody głosowania ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji 

wyborczych.  

 Przedstawiona propozycja podziału gminy na 5 stałych obwodów głosowania na 

terenie gminy Poniec jest zgodna z przepisami ustawy Kodeks wyborczy.  

 Proponowany podział nie wprowadza zmian granic obwodów określonych uchwałą 

Rady Miejskiej w Poniecu nr XXV/208/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


