
UCHWAŁA NR XXII/141/2012   
RADY GMINY KORCZEW

z dnia 28 grudnia 2012 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 
142, poz. 1591 z późn. zm.) art  12 § 2 , § 3, § 11 i § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.-Kodeks wyborczy (Dz. U. 
z 2011r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)w związku z art.14 ust.1 i art. 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy 
wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy( Dz. U. Nr 21,poz.113 z późn. zm.) Rada Gminy Korczew, działając na 
wniosek Wójta Gminy Korczew uchwala, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się podziału gminy na stałe obwody głosowania oraz ustala ich numery, granice i siedziby 
obwodowych komisji wyborczych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do 
Komisarza Wyborczego w Siedlcach, w terminie 5 dni od daty podania jej do publicznej wiadomości -zgodnie 
z art. 12  §13 ustawy - Kodeks Wyborczy. 

§ 3. Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Mazowieckiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Siedlcach. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Korczew. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do 
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Barbara Roszuk
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/141/2012 

Rady Gminy Korczew 

z dnia 28 grudnia 2012 r. 

 
Numer obwodu 
głosowania 

Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej 
komisji wyborczej Nr okręgu wyborczego 

w wyborach do rady 
gminy 

1 Stary Bartków Józefin, Knychówek, 
Nowy Bartków 

Szkoła Podstawowa 
w Nowym Bartkowie 
Nowy Bartków 19 

1,2,3,4 

2 Czaple Górne, Zaleś, Szczeglacin Świetlica w Czaplach 
Górnych 
Czaple Górne 26b 

5,10,11 

3 Korczew, Laskowice, Bużyska, 
Mogielnica, Starczewice 

Zespół Placówek 
Oświatowych w Korczewie 
ul. Szkolna 4 

6,7,8,9,12 

4 Góry, Ruda, Drażniew, Tokary Szkoła Podstawowa 
w Drażniewie 
Drażniew 53 

13,14,15 
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXII/141/2012 Rady Gminy Korczew z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału na stałe 
obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych 

Przepisy art.12 §2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy(Dz. U. Nr 21, poz.112 ze zm.) 
upoważniają radę gminy do dokonania podziału gminy na stałe obwody głosowania, w terminie 3 miesięcy od 
dnia podziału gminy na okręgi wyborcze. W związku z tym, że Rada Gminy Korczew dokonała nowego 
podziału gminy na okręgi wyborcze Uchwałą  Nr XIX/120/2012 z dnia 24 października 2012r.,dokonuje się 
podziału gminy na obwody głosowania oraz ustala ich numery, granice i siedziby obwodowych komisji 
wyborczych. 

Dokonano podziału gminy na obwody głosowania z zachowaniem przepisów Kodeksu wyborczego. 

W utworzonych obwodach głosowania, liczba mieszkańców mieści się w ustawowej normie. 

Przy tworzeniu obwodów głosowania kierowano się zapewnieniem możliwości najbardziej dogodnego 
wzięcia udziału w wyborach wszystkim mieszkańcom. Proponując lokale na siedziby obwodowych komisji 
wyborczych starano się je wyznaczyć w miejscach zapewniających wyborcom łatwy do nich dostęp. 

Projekt podziału został skonsultowany z Krajowym Biurem Wyborczym Delegaturą w Siedlcach oraz stałymi 
Komisjami Rady Gminy. 
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