
UCHWAŁA NR XXXVI/198/2018
RADY GMINY KAMIENNIK

z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Kamiennik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz 
siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 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 oraz art. 19 pkt 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) – Rada Gminy Kamiennik uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się podziału Gminy Kamiennik na stałe obwody głosowania i ustala ich numery, granice oraz 
siedziby obwodowych komisji wyborczych.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamiennik.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Opolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Opolu.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz w sposób 
zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

§ 5. Na ustalenia rady gminy w sprawach obwodów głosowania wyborcom, w liczbie co najmniej 15, 
przysługuje prawo wniesienia skargi do komisarza wyborczego w terminie 5 dni od daty podania uchwały do 
publicznej wiadomości.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXI/100/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 28 września 2012 r. w sprawie podziału 
Gminy Kamiennik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji 
wyborczych.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Aleksander Słonina

Id: AB162F8C-7CDB-47D9-AE09-070503786C26. Podpisany Strona 1



Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/198/2018

Rady Gminy Kamiennik

z dnia 22 marca 2018 r.

Podział Gminy Kamiennik na stałe obwody głosowania

Numer
obwodu

głosowania

Granice obwodu głosowania Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1 Sołectwa: Cieszanowice, Kamiennik, 
Wilemowice

Szkoła Podstawowa
ul. 1-go Maja 28, Kamiennik

2 Sołectwa: Chociebórz, Lipniki Zespół Szkolno-Przedszkolny
Lipniki 109

3 Sołectwo Karłowice Małe, Karłowice 
Wielkie, Kłodobok, Zurzyce

Zespół Szkolno-Przedszkolny,
Karłowice Wielkie 52

4 Sołectwo Szklary Świetlica wiejska,
Szklary 132 a

5 Sołectwa: Białowieża z przys. Siodłary 
i Suliszów, Goworowice z przys. Tarnów, 
Ogonów

Świetlica wiejska,
Goworowice 55

Id: AB162F8C-7CDB-47D9-AE09-070503786C26. Podpisany Strona 1



Uzasadnienie

Na podstawie art. 12 § 1-4, § 11-13 i art. 39 § 2a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j.
Dz.U. z 2017 r. poz. 15 ze zm.) w związku z art. 13 ust.1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie
niektórych ustaw w celu zwiększenia udziały obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania
niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 130), Rada Gminy w drodze uchwały na wniosek wójta
dokonuje podziału gminy na stałe obwody głosowania ustalając numery i granice obwodów oraz wyznaczając
ich siedziby w terminie 1 miesiąca od dnia podziału gminy na okręgi wyborcze.

Zgodnie z art. 12 § 3 stały obwód głosowania powinien obejmować od 500 do 4000 mieszkańców.
W przypadkach uzasadnionych miejscowymi warunkami obwód może obejmować mniejszą liczbę
mieszkańców.

Projekt podziału został skonsultowany z Krajowym Biurem Wyborczym Delegaturą w Opolu.
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