
UCHWAŁA NR XV/112/2012
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA

z dnia 29 sierpnia 2012 r.

w sprawie podziału Gminy Wielichowo na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib 
obwodowych komisji wyborczych 

Na podstawie art. 12 §2, §11 i §12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 
z późn. zm.) oraz art. 14 i art 15a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks 
wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) - działając na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Wielichowo 
uchwala się co następuje : 

§ 1. 

Dokonuje się podziału Gminy Wielichowo na obwody głosowania i ustala ich numery, granice i siedziby 
obwodowych komisji wyborczych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wielichowo. 

§ 3. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz na tablicach 
ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy i w sołectwach na terenie gminy. 

§ 4. 

Przepisy uchwały mają zastosowanie do kadencji Rady Miejskiej i kadencji burmistrza następujących po 
kadencji, w trakcie której uchwała weszła w życie. 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Stanisław Marciniak
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Załącznik do Uchwały Nr XV/112/2012 

Rady Miejskiej Wielichowa 

z dnia 29 sierpnia 2012 r. 

Podział gminy Wielichowo na obwody głosowania 

 
Numer 
obwodu 

głosowan
ia 

Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej Numer 
okręgu 

wyborcz
ego 

1 Wielichowo Zespół Szkół im.Polskich Noblistów 
w Wielichowie, ul. Kościelna 7a, 64-050 

Wielichowo 

1, 2, 3, 4 

2 Łubnica i Zielęcin Szkoła Podstawowa w Łubnicy,ul. Szkolna 4, 64-
050 Wielichowo 

5, 6 

3 Wilkowo Polskie, Celinki, 
Reńsko, Śniaty 

Szkoła Podstawowa im.Kompanii Wilkowskiej 
Powstańców Wielkopolskich w Wilkowie 

Polskim, ul. Kościańska 2, 64-050 Wielichowo 

7, 8, 9, 
10 

4 Piotrowo Wielkie, Prochy, 
Pruszkowo, Trzcinica, Dębsko, 
Wielichowo-Wieś i Ziemin 

Zespół Szkół im.Polskich Noblistów 
w Wielichowie, ul.Kościelna 7a,64-050 

Wielichowo 

11,12, 
13, 14 

5 Gradowice, Augustowo Szkoła Podstawowa w Gradowicach, ul.Szkolna 
20, 64-050 Wielichowo 

15 
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Uzasadnienie

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. 

W związku z dokonaniem podziału Gminy Wielichowo na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych, 
konieczne jest dokonanie zmian granic obwodów głosowania. 

Przedkładany projekt uchwały w sprawie obwodów głosowania ustala ich numery, granice oraz siedziby 
obwodowych komisji wyborczych. 

Obwody głosowania tworzy się w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach powszechnych oraz 
w wyborach przeprowadzanych w trakcie kadencji organów przedstawicielskich. Obwód głosowania stanowi 
obszar działania jednej obwodowej komisji wyborczej w jednym lokalu wyborczym. 

Proponując lokale na siedziby obwodowych komisji wyborczych starano się je wyznaczyć w miejscach 
zapewniających wyborcom łatwy do nich dostęp mając na względzie warunki miejscowe. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy 
Wielichowo 

Adam Łaniecki
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