
Uchwała  Nr XXIX/174/2012 
Rady Gminy w Nowym Korczynie 

z dnia 7 grudnia 2012r.  
 
 
w sprawie podziału gminy Nowy Korczyn 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 2011r. Kodeks wyborczy/ 
Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze zm. / w związku z art. 14 ust. 1 ustawy  z dnia 5 stycznia 2011r. 
Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy / Dz.U. Nr 21 poz. 113 ze zm. / Rada 
Gminy działając na wniosek Wójta uchwala, co następuje : 
 

§. 1. 
Dokonuje się podziału gminy Nowy Korczyn na 5 stałych obwodów głosowania. 
 

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

§. 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

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

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

§. 6. 
Uchwała  wchodzi  w  życie z dniem podjęcia  po podaniu do publicznej wiadomości 
w sposób zwyczajowo przyjęty. 
 

§. 7. 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
 

§. 8. 
Na niniejszą uchwałę wyborcom, w ilości 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. 



 
Uzasadnienie 

 
do uchwały Nr XXIX/174/2012 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 7 grudnia 
2012r.  w sprawie podziału gminy Nowy Korczyn na stałe obwody głosowania, ustalenia 
ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 
 

Przepisy  wprowadzające ustawę – Kodeks  wyborczy  nakładają  na  rady  gmin 
obowiązek dokonania podziału gminy na stałe obwody głosowania w terminie 3 miesięcy od 
dnia ustalenia nowego podziału gminy na okręgi wyborcze. Rada Gminy Nowy Korczyn 
uchwałę w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze podjęła w dniu 26 października br. 

Przedkładany projekt uchwały w sprawie obwodów głosowania ustala ich numery, 
granice oraz siedziby obwodowych komisji  wyborczych. W proponowanym podziale 
kierowano się zasadą określoną w art. 12 § 3 Kodeksu wyborczego mówiącą, iż stały obwód 
głosowania powinien obejmować od 500 do 3000 mieszkańców. Dokonując podziału 
na obwody głosowania przyjęto jednocześnie zasadę, że obwód głosowania obejmuje swoimi 
granicami całe okręgi wyborcze. 

Projekt  podziału  został  skonsultowany  z  Delegaturą  Krajowego  Biura 
Wyborczego  w Kielcach i pozytywnie zaopiniowany. 

Nowy podział gminy na obwody głosowania będzie miał zastosowanie do wyborów 
do Sejmu i Senatu RP, Prezydenta RP, do Parlamentu Europejskiego oraz referendów od 
chwili jego uchwalenia. Natomiast dla wyborów organów samorządowych, zgodnie z art. 16 
ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy przyjęty podział na obwody 
głosowania będzie miał zastosowanie dopiero od kadencji 2014 -  2018. 
 
 



Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr .XXIX/174 /2012 Rady Gminy w  Nowym Korczynie  

z dnia 7 grudnia 2012r.   
 
 

Wykaz stałych obwodów głosowania, ich granice i numery 
oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych 

 
Numer 
obwodu 

Granice obwodu Siedziba obwodowej komisji wyborczej 

1 Nowy Korczyn, Grotniki Duże, Grotniki 
Małe, Harmoniny, Łęka, Podraje, 
Podzmacze, Ucisków 

Dom Strażaka w Nowym Korczynie 
ul. Piłsudskiego 7 

2 Górnowola, Ostrowce, Rzegocin, 
Kawęczyn, Pawłów  

Dom Strażaka w Ostrowcach 
Ostrowce 30 

3 Czarkowy, Żukowice, Stary Korczyn, 
Winiary Dolne 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym 
Korczynie  
Stary Korczyn 85 

4 Piasek Wielki, Badrzychowice, 
Strożyska, Sępichów 

Dom Strażaka w Strożyskach 
Strożyska 71 

5 Brzostków, Błotnowola, Parchocin  Szkoła Podstawowa w Brzostkowie 
Brzostków 1 

 


