UCHWAŁA NR XXX/144/13
RADY GMINY KAMPINOS
z dnia 23 stycznia 2013 r.
w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych
Na podstawie art. 12 § 1, § 2, § 3, § 11 i § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21,
poz. 112 z późn. zm.), w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę
– Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) Rada Gminy Kampinos, działając na wniosek Wójta
Gminy Kampinos uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się podziału gminy na 2 stałe obwody głosowania.
§ 2. Numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do
publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kampinos
i w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 5. Przepisy uchwały mają zastosowanie do kadencji organów stanowiących jednostek samorządu
terytorialnego i kadencji wójtów gmin następujących po kadencji, w trakcie której uchwała weszła
w życie.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
dr inż. Monika Ciurzyńska
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/144/13
Rady Gminy Kampinos
z dnia 23 stycznia 2013 r.
GRANICE STAŁYCH OBWODÓW GŁOSOWANIA
GMINA KAMPINOS

Numer obwodu
głosowania
1

2

Granice obwodów
Bieliny
Granica
Józefów
Kampinos
Kampinos A
Komorów
Koszówka
Kwiatkówek
Podkampinos
Prusy
Wiejca
Budki Żelazowskie
Grabnik
Kirsztajnów
Łazy
Łazy Leśne
Pasikonie
Pindal
Rzęszyce
Skarbikowo
Stare Gnatowice
Strojec
Strzyżew
Szczytno
Wola Pasikońska
Zawady

Siedziba obwodowej komisji
wyborczej
Gimnazjum z Oddziałami
Integracyjnymi w Kampinosie
ul. Szkolna 5
05-085 Kampinos

OSP w Zawadach
Zawady 22
05-085 Kampinos
(lokal przystosowany
dla potrzeb wyborców
niepełnosprawnych)
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, rada gminy,
na wniosek wójta, dokonuje w drodze uchwały podziału gminy na stałe obwody głosowania ustalając ich
numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks
wyborczy w art. 14 nakładają na rady gmin obowiązek dokonania podziału gminy na stałe obwody głosowania
w terminie 3 miesięcy od dnia ustalenia w trybie art.13 ust. 1 tej ustawy nowego podziału gminy na okręgi
wyborcze.
Dotychczasowy podział Gminy Kampinos na obwody głosowania spełnia wymogi ustawowe (zgodnie z art.
12 § 3 Kodeksu Wyborczego, stały obwód głosowania powinien obejmować od 500 do 3000 mieszkańców) żaden z dwóch obwodów utworzonych na terenie Gminy Kampinos nie przekracza liczby 3000 mieszkańców
(obwód nr 1 obejmuje 2.436 mieszkańców, obwód nr 2 - 1.752 mieszkańców).
Ponadto praca obwodowych komisji wyborczych podczas przeprowadzania
samorządowych) przebiegała zawsze sprawnie i bez problemów.

wyborów (również

W związku z powyższym, liczba i granice obwodów pozostają niezmienione.
Podział gminy na stałe obwody głosowania, ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji
wyborczych zawiera załącznik do niniejszej uchwały.
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