
UCHWAŁA NR XLI/336/2018
RADY GMINY CZERNICA

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Czernica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz 
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 2017 r., 
poz. 1875 z późn. zmianami) oraz art. 12 § 2, 3, 11, 12 i 13  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks 
wyborczy (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 15 z późn. zmianami) 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. z 2018 r., poz. 130) uchwala się, co 
następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Czernica na 7  stałych obwodów głosowania i ustala ich numery, granice 
oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.

§ 2. Numery i  granice stałych obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych 
określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Na uchwałę rady gminy w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, wyborcom w liczbie 
co najmniej 15 przysługuje prawo do wniesienia skargi do komisarza wyborczego, w terminie 5 dni od daty 
podania jej do publicznej wiadomości.

§ 4.  Uchwałę przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Dolnośląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu we 
Wrocławiu.

§ 5. Traci moc uchwała Nr VI/26/2015 Rady Gminy Czernica z dnia 18 marca 2015r. w sprawie podziału 
Gminy Czernica na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych 
komisji wyborczych.

§ 6.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica.

§ 7.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz   podaniu 
do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czernica i w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy Czernica.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Czernica

Leszek Kusiak
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Załącznik do Uchwały Nr XLI/336/2018

Rady Gminy Czernica

z dnia 28 marca 2018 r.

PODZIAŁ GMINY CZERNICA NA STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA

Nr
Obwodu Granice Obwodu głosowania Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1 Sołectwa: Czernica, Wojnowice, 
Jeszkowice

Świetlica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Czernicy
ul. Św. Brata A.A. Chmielowskiego 5
55-003 Czernica

2 Sołectwa: Kamieniec Wrocławski, 
Łany

Szkoła Podstawowa
im. Bolesława Krzywoustego
w Kamieńcu Wrocławskim
ul. Kolejowa 8
55-002 Kamieniec Wrocławski

3 Sołectwa: Nadolice Małe, Nadolice 
Wielkie, Krzyków

Świetlica wiejska
Nadolice Wielkie, ul. Wrocławska 56
55-003 Czernica

4 Sołectwa: Chrząstawa Mała, 
Chrząstawa Wielka

Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich
w Chrząstawie Wielkiej
ul. Wrocławska 19
55-003 Czernica

5 Sołectwo: Ratowice Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
w Ratowicach
ul. Wrocławska 36
55-003 Czernica

6 Sołectwo: Gajków Świetlica wiejska
Gajków, ul. Przedszkolna 3
55-002 Kamieniec Wrocławski

7 Sołectwo: Dobrzykowice Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Dobrzykowicach
ul. Sukcesu 2
55-002 Kamieniec Wrocławski
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Uzasadnienie

Materialna podstawa do przygotowania niniejszego projektu wynika z art.13 ust.1 ustawy z dnia
11 stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania
funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U z 2018r., poz.130), zgodnie
z którym „Rada gminy dokona podziału gminy na obwody głosowania, o których mowa w art. 12 ustawy,
o której mowa w art. 5, oraz ustali ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych
w terminie 1 miesiąca od dnia podziału gminy na okręgi wyborcze, o których mowa w art. 12 ww. ustawy”.

Obwody głosowania mają charakter stały, a zmiany obwodów głosowania muszą być uzasadnione
z przyczyn określonych ustawowo. Zgodnie z art. 13 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
(Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) wójt przedkłada radzie gminy wnioski w sprawie zmian w podziale na stałe
obwody głosowania, jeżeli konieczność taka wynika ze zmian granic gminy, zmiany liczby mieszkańców
w gminie lub w obwodzie głosowania. Rada gminy jest zatem uprawniona do zmiany raz ustalonego
podziału na stałe obwody głosowania, ale wyłącznie gdy konieczność taka wynika ze zmian granic gminy
czy zmiany liczby mieszkańców w gminie lub w obwodzie głosowania. Ustawodawca określił w art. 12 §
3 ustawy Kodeks wyborczy minimalną i maksymalną liczbę mieszkańców potrzebnych do utworzenia
stałego obwodu głosowania. Od momentu dokonania podziału gminy na stałe obwody głosowania liczba
mieszkańców w każdym z tych obwodów może ulec zmianie, nie oznacza to jednak, aby każdorazowo
w takim przypadku konieczne było dokonanie zmian w podziale na obwody głosowania. Dopóki obwód
obejmuje maksymalnie 4 000 mieszkańców, dopóty nie należy dokonywać zmian w podziale, który z mocy
ustawy jest stały. Dopiero przekroczenie ustawowej liczby mieszkańców w danym obwodzie daje podstawę
do dokonania zmian w podziale gminy na stałe obwody głosowania. [Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody
Pomorskiego z dnia 14 lipca 2015 r. PN-IV.4131.62.2015.MP].

Potwierdzenie powyższego stanowiska znalazło wyraz także w orzecznictwie. Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 21 listopada 2013 r. (sygn. akt II SA/SZ 1114/13)
stwierdził, że: „podział na obwody głosowania o stałym charakterze oznacza, że wszystkie wybory:
prezydenckie, parlamentarne, samorządowe czy referenda przeprowadzane są w tych samych obwodach
głosowania, utworzonych na tych samych zasadach określonych w ustawie z 2011 r. - Kodeks wyborczy.
Jeżeli gmina takiego podziału dokona, to - zważywszy na stały charakter podziału - zgodnie z art. 13 ustawy
z 2011 r. - Kodeks wyborczy, zmiana w tym zakresie możliwa jest po ziszczeniu się przesłanek określonych
w tym przepisie, które zostały określone wedle zasady numerus clausus.”

To oznacza, że na terenie Gminy Czernicy podział Gminy na obwody do głosowania nie zmieni się,
ponieważ nie zaistniały ku temu przesłanki – nie zmieniły się granice Gminy a w żadnym z obwodów liczba
mieszkańców nie przekroczyła 4 000, co przedstawia tabela poniższa tabela:

Nr
Obwodu

Granice Obwodu głosowania Liczba
mieszkańców

Dostosowanie lokalu dla
osób niepełnosprawnych

1 Sołectwa: Czernica, Wojnowice, Jeszkowice 2 942 tak
2 Sołectwa: Kamieniec Wrocławski, Łany 2 729 tak
3 Sołectwa: Nadolice Małe, Nadolice Wielkie,

Krzyków
2 137 tak

4 Sołectwa: Chrząstawa Mała, Chrząstawa
Wielka

2 315 tak

5 Sołectwo: Ratowice 982 tak
6 Sołectwo: Gajków 1 209 tak
7 Sołectwo: Dobrzykowice 1 727 tak

Razem 14 041 100%

Wszelkie zmiany podziału gminy na stałe obwody głosowania, z przyczyn innych niż wskazane
w ustawie, są niedopuszczalne i kwalifikowane jako naruszające prawo w sposób istotny, ze stwierdzeniem
nieważności aktu zmieniającego włącznie. [Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia
25 marca 2014 r. NK-N.4131.127.9.2014.BSZ]

Zgodnie z wytycznymi Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Wrocławiu (pismo nr DWR-531-
1/18 z dnia 29.01.2018 r.) wszystkie Rady Gminy są zobowiązane do podjęcia stosownej uchwały, nawet
jeśli nowy podział na obwody miałby być powieleniem dotychczasowego. W sytuacji, gdy rada gminy
nie dokona podziału gminy na stałe obwody głosowania w terminie, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ww.
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ustawy, podziału dokonuje komisarz wyborczy w terminie 14 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa
wyżej.

Zgodnie z art. 186 §1 Kodeksu wyborczego lokale obwodowych komisji wyborczych w każdej gminie
zapewnia wójt, z tym że w każdej gminie co najmniej połowa lokali obwodowych komisji wyborczych
powinna być dostosowana do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. Na terenie Gminy Czernica warunek
ten został spełniony i tylko dwa spośród siedmiu lokali obwodowych komisji wyborczych ustalonych
uchwałą nr IX/67/2015 Rady Gminy Czernica z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr
VI/26/2015 Rady Gminy Czernica z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie podziału Gminy Czernica na stałe
obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
nie spełniają wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2011 r.
w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 158, poz. 938 ze zm.). Biorąc pod uwagę dostępność lokali dla osób
niepełnosprawnych Wójt Gminy Czernica zaproponował zmianę siedzib dwóch obwodowych komisji
wyborczych. I tak:

1) dotychczasowa siedziba OKW nr 1 w Czernicy zostanie przeniesiona ze świetlicy wiejskiej
w Czernicy, przy ul. Odrzańskiej 2, do budynku świetlicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy,
przy ul. Św. Brata A. A. Chmielowskiego 5,

2) dotychczasowa siedziba OKW nr 7 w Dobrzykowicach przy ul. Szkolnej 1, w związku
z utworzeniem z dniem 1 września 2018 r. Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Dobrzykowicach
i oddaniem do użytku nowego budynku tej placówki, zostanie przeniesiona na ul. Sukcesu
2 w Dobrzykowicach.

Zmiana siedzib OKW nr 1 oraz OKW nr 7 umożliwi wszystkim wyborców, w szczególności osobom
niepełnosprawnym, osobiste uczestnictwo w akcie głosowania w wyborach, począwszy od wyborów
samorządowych w roku 2018.

Biorąc pod uwagę powyższe zasadne jest podjęcie uchwały sprawie podziału Gminy Czernica na stałe
obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Uchwała nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu Gminy Czernica.
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