
UCHWAŁA NR ....................
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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2013 r. 
poz. 594 ze zm.) oraz art. 12 §2 i §11, art. 13a §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zm.), art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum 
ogólnokrajowym (jt. Dz. U. z 2015 r. poz. 318 ze zm.) oraz art. 54 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum 
lokalnym (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 706 ze zm.), Rada Gminy Czernica uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany dotychczasowej siedziby obwodowej komisji wyborczej dla obwodu „Chrząstawa 
Mała, Chrząstawa Wielka”, na siedzibę w Zespole Szkół w Chrząstawie Wielkiej przy ul. Wrocławskiej 19.

§ 2. Podział Gminy Czernica na stałe obwody głosowania, numery, granice i siedziby obwodowych komisji 
wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc załącznik o którym mowa w §2 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.

§ 4. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Dolnośląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu we Wrocławiu.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni, od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego.
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Załącznik do uchwały Nr …………………… 
Rady Gminy Czernica  
 z dnia 26 czerwca 2015 r.  

 
 
 
 

Stałe obwody głosowania, numery, granice i siedziby  
obwodowych komisji wyborczych w Gminie Czernica 

 

L.p. Granice obwodu Siedziba obwodowej komisji wyborczej 

1 Czernica, Wojnowice, Jeszkowice 
Świetlica wiejska 
ul. Odrzańska 2 
Czernica  

2 Kamienice Wrocławski, Łany 
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum 
ul. Kolejowa 8 
Kamieniec Wrocławski  

3 
Nadolice Małe, Nadolice Wielkie, 
Krzyków 

Remiza OSP 
ul. Wrocławska 56 
Nadolice Wielkie  

4 
Chrząstawa Mała, Chrząstawa 
Wielka 

Zespół Szkół w Chrząstawie Wielkiej 
ul. Wrocławska 19 
Chrząstawa Wielka 

5 Ratowice  
Szkoła Podstawowa 
ul. Wrocławska 36 
Ratowice 

6 Gajków 
Świetlica wiejska 
ul. Przedszkolna 3 
Gajków 

7 Dobrzykowice 
Szkoła Podstawowa 
ul. Szkolna 1 
Dobrzykowice 
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Uzasadnienie

Materialna podstawa do przygotowania niniejszego projektu pomieszczona jest w art.13a ustawy z dnia
5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U.Nr 21, poz113 ze zmianami) gdzie:” Wójt może przedłożyć radzie
gminy wnioski w sprawie zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych (§ 1)”.”Zmian siedzib obwodowych
komisji wyborczych dokonuje się najpóźniej w 45 dniu przed dniem wyborów(§ 2)”.”Propozycje zmian siedzib
obwodowych komisji wyborczych, w tym siedzib znajdujących się w lokalach, o których mowa w art. 16 § 1
pkt 3 zainteresowani mogą przedkładać wójtowi na piśmie na co najmniej 55 dni przed dniem wyborów.

Przedłożone propozycje zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych wójt niezwłocznie umieszcza
w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001r o dostępie do
informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 , z późn. zm.  .(§ 4)”.Obowiązek stosowania przywołanych
wyżej przepisów do referendum ogólnokrajowego, wynika z art.6 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 2003r
o referendum ogólnokrajowym(Dz.U.z 2015r.,poz.318).

Po analizie dwóch wniosków jakie wpłynęły do wójta, postulujące zmiany siedzib obwodowych komisji
wyborczych w Chrząstawie Wielkiej i Nadolicach Wielkich, projekt przewiduje zmianę siedziby w tym
pierwszym przypadku ,ale tylko po spełnieniu podstawowego warunku dostosowania dostępności dla osób
niepełnosprawnych w nowej lokalizacji. Póki co wejście do siedziby Zespołu Szkół w Chrząstawie, takiej
dostępności nie gwarantuje. Żeby tak się stało niezbędne jest przeznaczenie w budżecie gminy 45 000 zł na
zainstalowanie windy przyschodowej umożliwiającej dostanie się do lokalu komisji osobom poruszającym się
na wózkach inwalidzkich. Obowiązek taki płynie wprost z § 2 ust.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 29 lipca 2011r w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych, gdzie: ”Lokal powinien znajdować się na parterze budynku bez barier architektonicznych
albo wyposażony w podjazdy lub inne urządzenia umożliwiające samodzielne dotarcie do niego wyborcom
niepełnosprawnym”. Akt ten przewiduje jeszcze szereg innych warunków jakie musi spełniać lokal w zakresie
szerokości drzwi, powierzchni i wyposażenia ułatwiającego niepełnosprawnej osobie akt głosowania.
Nieprzypadkowo ustawodawca, dążąc do zapewnienia niepełnosprawnym wyborcom dostępności dla nich
lokali, zobowiązał gminy do osiągnięcia do 31 grudnia 2015r. wskaźnika 1/3 wszystkich lokali dostosowanych
do ich potrzeb. To ,że póki co, gmina spełnia ten wskaźnik nie oznacza zaniechania dostosowania wszystkich
lokali do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o co od kilku lat apeluje Państwowa Komisja Wyborcza.
Dążenie przez gminę do osiągnięcia 100% wskaźnika byłoby namacalnym dowodem troski o wyborców ,którzy
chcieliby osobiście uczestniczyć w akcie głosowania, a nie poprzez pełnomocnika bądź korespondencyjnie.

Przeniesienie siedziby okw do Zespołu Szkół ma też swoje uzasadnienie w projektowanym uruchomieniu od
1 września br. oddziału integracyjnego, do którego miałyby uczęszczać dzieci z niepełnosprawnością ruchową.
Te dwie przesłanki-poza trzecią -wola części mieszkańców Chrząstaw, legła u podstaw ingerencji
w dotychczasową siedzibę komisji. Stąd też przygotowana została równolegle autopoprawka do projektu
uchwały zmieniającej budżet gminy, przewidująca zwiększenie wydatków w Zespole Szkół w Chrząstawie
o 42 000 zł. Źródłem pokrycia będą „oszczędności” z tytułu rozstrzygniętego postępowania przetargowego na
oświetlenie Nadolic Małych gdzie kosztorys na poziomie 445 914,63 zł a wybrana oferta wyniosła
245 746,46zł.

Nie jest możliwe przeniesienie okw w Nadolicach Wielkich z obecnej siedziby do filii biblioteki, a to
z powodu zbyt małej powierzchni tego lokalu. Zawsze należy pamiętać o lokalizacjach, które jeżeli już
miałyby być zmieniane ,to na lepsze, podnoszące standard i powagę jednego z najważniejszych uprawnień
konstytucyjnych obywateli, AKT GŁOSOWANIA. Te standardy zapewnia dotychczasowa lokalizacja okw
w Nadolicach Wielkich .

Z naprowadzonych faktów podjęcie niniejszego przedłożenia ma swoje usprawiedliwione podstawy, o co
wnoszę.
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