UCHWAŁA NR L/435/18
RADY GMINY SOLINA
z dnia 12 marca 2018 r.
w sprawie podziału Gminy Solina na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Na podstawie art. 13 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. z 2018 r. poz. 130) w związku z art. 12 § 1, § 2, § 3, § 11, § 12 i § 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.
Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 15 ze zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.),
Rada Gminy Solina
uchwala co następuje:
§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Solina na stałe obwody głosowania, ustala ich numery
i granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Solina
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXII/333/12 Rady Gminy Solina z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie podziału
gminy Solina na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2012 r. poz. 3232).
§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.
2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
3. Od uchwały, wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza
Wyborczego w Krośnie w terminie 5 dni od daty jej podania do publicznej wiadomości.

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Kaliniewicz
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Załącznik do Uchwały Nr L/435/18
Rady Gminy Solina
z dnia 12 marca 2018 r.

Nr obwodu
głosowania
1
2
3
4
5
6
7
8

Granice obwodu głosowania
Bóbrka, Solina
Zawóz, Werlas, Horodek, Rajskie,
Sakowczyk, Studenne
Wołkowyja, Rybne, Górzanka, Wola
Górzańska, Radziejowa, Tyskowa
Myczków
Polańczyk
Bukowiec, Terka, Polanki
Berezka, Wola Matiaszowa, Bereżnica
Wyżna, Bereżnica Niżna
Myczkowce
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Siedziba obwodowej komisji wyborczej
Szkoła Podstawowa im. Józefa Blizińskiego
w Bóbrce
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Zawozie
Szkoła Podstawowa im. Księdza Jana
Siuzdaka w Wołkowyi
Szkolne Schronisko Młodzieżowe
w Myczkowie
Świetlica wiejska w Polańczyku
Szkoła Podstawowa w Bukowcu
Szkoła Podstawowa w Berezce
Szkoła Podstawowa w Myczkowcach
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 z późn.
zm.) podziału gminy na stałe obwody głosowania dokonuje rada gminy, w drodze uchwały, na wniosek
wójta. Tworząc obwody głosowania rada gminy ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych
komisji wyborczych (art. 12 § 11 Kodeksu wyborczego, o którym mowa wyżej).
Biorąc to pod uwagę Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy Solina projekt uchwały w sprawie podziału
Gminy Solina na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych
komisji wyborczych.
Zgodnie z otrzymanym wyjaśnieniem Państwowej Komisji Wyborczej uchwały w sprawie podziału
gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy oraz na stałe obwody głosowania mogą zostać
podjęte na jednej sesji rady gminy, z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności zostanie podjęta uchwała w
zakresie podziału gminy na okręgi wyborcze. Państwowa Komisja Wyborcza dodała, że nie ma przeszkód
prawnych, aby uchwała dotycząca podziału gminy na stałe obwody głosowania została podjęta zaraz po
przyjęciu uchwały dotyczącej podziału gminy na okręgi wyborcze, w tym także – na tej samej sesji rady
gminy.
W art. 12 § 3 wyżej powołanego Kodeksu wyborczego ustalono, że stały obwód głosowania powinien
obejmować od 500 do 4000 mieszkańców. W załączniku do przedłożonego projektu uchwały jedynie
obwód głosowania Nr 2 nie spełnia tego warunku, liczy bowiem mniej niż 500 mieszkańców, tj. 387.
Jednakże z treści § 3 zdanie drugie wynika, że ustawodawca dopuszcza możliwość mniejszej liczby
mieszkańców w obwodzie w przypadkach uzasadnionych miejscowymi warunkami. Biorąc pod uwagę, że
Zawóz, Werlas, Horodek, Rajskie, Sakowczyk i Studenne są miejscowościami położonymi najdalej od
pozostałych miejscowości z terenu Gminy Solina, uzasadnionym jest podjęcie przez radę Gminy Solina
uchwały i wyznaczenie zawnioskowanych granic obwodu głosowania Nr 2.
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