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w sprawie:podziałuGminy Stary Targ na stałeobwodyglosowania,
ustaleniaich numerówl$ranic oraz siedzibobwodorvychkomisji
wyborczych.
Na podstawieart. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznla 2018 r. o zmianie
niektórychustaww celu zwiększeniaudziałuobywateliw procesiewybierania,
funkcjonowania i kontrolowanianiektórych organów publicznych (Dz' U.
z 2018 t., poz. 130 na wniosek Wójta Gminy Stary Targ uchwala się, co
następuje:
$ 1. Dokonuje się podziałuGminy Stary Targ na stałeobwody głosowania,
ustalasię ich numery,graniceoraz siedzibyobwodowychkomisji wyborczych,
w sposóbokreślony
w zał'ącznlkll
do niniejszejuchwĄ.
$ 2. Na uchwałęw sprawiepodziafugminy na obwodygtosowania,wyborcom
w liczbie co najmniej 15 przysługuj
e prawo wniesieniaskargi do komisarza
wyborczego,w terminie5 dni od datypodaniajej do publicmej wiadomości.
$ 3. WykonanieuchwaĘpowierzasię Wójtowi Gminy.
$ 4. Po jednym egzemplarzuuchwałyprzekazujesię niezwłocznieWojewodzie
Pomorskiemui KomisarzowiWyborczemuw Gdansku
z dnia26
$ 5. Traci moc uchwałaNr XXIl|66l20I2 Rady Gminy StaryTarg
pażdziem1ka
20|2 r. w sprawiepodziałuGminy Stary Targ na stałeobwody
głosowania,ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji
wyborczych.(Dz. Urz. Woj. Pomorskiego.poz.3614)
$ ó. Uchwała wchodzi w Ącte z dniem podjęcia i podlega ogtoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz podaniu do
publicznejwiadomości
w sposóbzwycza1owoprzyięty.
po zakończeniu
$ 7.Uchwałama zastosowaniedo wyborówzarządzanych
kadencjiRady Gminy StaryTarg wyłonionejw wyborachna|ata2}I} - 2014.
PrzewodniczącfadyGminy
mgr Magda|{lr6\łasiewicz

Uzasadnienie
Uchwałastanowiwypełnienieobowiązku,jaki nakładana radęgminy art'
13 ust. 1 ustawyz dnia Il stycznia2018 r. o zmianieniektórychustaww celu
zwiększenia udziafu obyrvateli w procesie wybierania, funkcjonowania
i kontrolowanianiektórych organów publiczrrych.Żgodnieart' 13 ust. 1 ww.
ustawy,rada gminy powinna dokonaćpodziatugminy na obwody wyborcze
w terminie l miesiącaod dnia podziaługminy na okręgi wyborcze.obwody
głosowaniatworry się w celu ptzeprowadzeniagłosowaniaw wyborach
powszechnych.obwód głosowaniastanowiobszardziałania
jednej obwodowej
komisjiwyborczejprzeprowadzającej
głosowanie
w jednymlokalu wyborczym.
Przedłożonyprzez Wójta Gminy projekt uchwĄ w sprawie obwodów
głosowaniaustala ich numery' granice oraz siedziby obwodowychkomisji
wyborczych. W proponowanympodziale gminy Stary Targ na obwody
głosowaniautrzymanogeneralnązasadęwynikającąz art. |2 $ 3 Kodeksu
wyborczego(tj. Dz. U, z 2017 r. poz. 15 z późn.zm.),źze
o wielkościobwodu
głosowaniadecyduje liczba mieszkańców nim objęta' Tworząc obwody
głosowaniana terenie gminy zachowano poprzednią strukturę obwodów.
Proponowanypodziałna obwody głosowaniaumożliwi sprawnąorganizację
pracy komisji oraz dostępwszystkimwyborcomgminy do lokali wyborczych.
Nalery nlryócić uwagę na fakt, źzewyborcy z okręgu głosowaniaNr 4 będą
głosować
w dwóch obwodach.MieszkańcysołectwaNowy Targ w komisji Nr
1 w Gminnym ośrodkuKultury w StarymTargu,a wyborcy z sołectwaTulice
w Komisji Nr 3 w Waplewie Wielkim. Przepis art. 12 g 11 Kodeksu
wyborczegoustanawiaobowiązekokreślenia
w uchwałacho podzialegminy na
obwody głosowaniasiedzib obwodowychkomisji wyborczych. Proponując
lokale na siedziby obwodowych komisji wyborczych uyznaczono je w
miejscach zapewniającychłatwy do nich dostęp. Uwzględniono również
dyspozycjęart. 186 $ 1 Kodeksu wyborczego,który zobowiązlje wyznaczenie
odpowiedniejliczby siedzib obwodowychkomisji wyborczych w budynkach
dostosowanych
do potrzebwyborcówniepełnosprawnych
.
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Rady Gminy StaryTarg
z dniaZ7marca2018r.

PodziałGminy Stary Targ na stałeobwody głosowania
Nr
Graniceobwodu
obwodu
I
sołectwoStaryTarg'
2

J

4

)

6

sołectwoKalwa, sołeót.wo
Tropy
Sztumskie,sołectwoKątki,
sołectwoNowy Targ,
sołectwoRamoĘ, sołectwo
Tulice
SołectwoSzropy, sołectwo
SzropyNiziny, sołectwo
Jordanki.
SołectwoDąbrówka Malborska,
sołectwoJurkowice,sołectwo
Łoza
SołectwoBukowo,

Siedziba
wyborczei

Obwodowej

Komisji

Gminny ośrodekKultury w Starym
Tarzu,ul. NowotarskaI
Zespół Szkoł w Starym. Targu ul.
Główna37
WaplewoWielkie, Świetlica Wiejska,
Szropy, SzkołaPodstawowa,
Dąbrówka Malborska, Remiza oSP
Bukowo,Świetlica Wiejska
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