
UCHWAŁA NR XLIV/£|d /2018 
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

z dnia 28 marca 2018 roku

w sprawie podziału Gminy Borek Wielkopolski na stałe obwody 
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych 

komisji wyborczych

Na podstawie art. 12 § 2, § 3, § 11 i § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 
2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 z późn. zm.) w związku 
z art. 13 ust. 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. poz. 130) Rada Miejska 
Borku Wlkp., na wniosek Burmistrza Borku Wlkp., uchwala, co następuje:

§1 . Dokonuje się podziału Gminy Borek Wielkopolski na stałe obwody 
głosowania, ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji 
wyborczych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2 . Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje 
prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Lesznie w terminie 5 dni 
od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

§3 . Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§4 . Uchwałę przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Wielkopolskiemu 
i Komisarzowi Wyborczemu w Lesznie.

§5 . Traci moc uchwała Nr XXVI/151/2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. 
z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany podziału gminy Borek Wlkp. na 
obwody glosowania (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2013 r. poz. 522) oraz 
uchwała Nr XLIX/280/2014 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 8 września 
2014 r. w sprawie zmiany opisu granic obwodu głosowania (Dz. Urz. Woj. 
Wielkopolskiego z 2014 r. poz. 4948).

§6 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do 
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Opracp>vala: Jolanta Chudzińska



Załącznik
do uchwały Nr XLFV714V2018 
Rady Miejskiej Borku Wlkp. 
z dnia 28 marca 2018 roku

Numer 
obwodu 

glosowania
Granica obwodu glosowania Siedziba obwodowej komisji 

wyborczej

1

Borek Wielkopolski - ulice:
Adama Asnyka, Dworcowa, Jeżewska, 
Marii Konopnickiej, Sportowa, Szkolna, 
Głosiny, Osiedle 600 lecia, 
Powstańców Wielkopolskich, 
Powstańców Ziemi Boreckiej,
Adama Mickiewicza, Henryka Sienkiewicza, 
Juliusza Słowackiego, Kilińskiego, 
Skokowska, Stefana Żeromskiego, 
Szosa Jaraczewska

Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury
w Borku Wielkopolskim
ul. Powstańców Wielkopolskich 4 
63-810 Borek Wielkopolski

lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych

2

Borek Wielkopolski - ulice:
Droga Lisia, Farna, Graniczna, Lisiagóra, 
Rynek, Rynkowa, Stanisława Gogulskiego, 
Wąska, Zielona, Edmunda Bojanowskiego, 
Koźmińska, Pogorzelska, Zdzieska, Zdzież, 
Dorotów, Karolew, Trzecianów Osiedle

Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury
w Borku Wielkopolskim
ul. Powstańców Wielkopolskich 4 
63-810 Borek Wielkopolski

lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych

3
Dąbrówka, Ustronie, Trzecianów, Strumiany, 
Zalesie, Wygoda, Zacisze, Jeżewo, Liż, 
Stawiszyn, Frasunek, Skoków, Skokówko

Urząd Miejski 
w Borku Wielkopolskim 
Rynek 1
63-810 Borek Wielkopolski

4
Grodnica, Osowiec, Koszkowo, Studzianna 
Wycisłowo, Wroniny, Jawory

Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Borku Wielkopolskim 
Szkoła Podstawowa 
w Borku Wielkopolskim 
im. Władysława Jagiełły 
Szkoła filialna
im. Edmunda Bojanowskiego 
w Wycisłowie
Wycisłowo 66 
63-810 Borek Wielkopolski

5
Bolesławów, Bruczków, Leonów, Cielmice, 
Celestynów, Siedmiorogów Drugi, 
Siedmiorogów Pierwszy, Głoginin, 
Maksymilianów, Zimnowoda

Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Zimnowodzie
Zimnowoda 7
63-810 Borek Wielkopolski

lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych



Uzasadnienie do 
UCHWAŁY NR XLIV/^S /2018

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Borek Wielkopolski na stałe obwody głosowania, ustalenie 
ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Zgodnie z art. 12 § 1 i § 2 ustawy - Kodeks wyborczy głosowanie w wyborach 
przeprowadza się w stałych i odrębnych obwodach głosowania.

Stosownie do art. 13 ust. 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. poz. 130) rady gmin zobowiązane są 
do dokonania podziału gminy na stale obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic 
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w terminie 1 miesiąca od dnia podziału gminy 
na okręgi wyborcze.

Z uwagi na krótki okres pomiędzy podziałem gminy na okręgi a podziałem na obwody 
oraz na powiązanie obu tematów, zasadnym jest dokonanie podziału Gminy 
Borek Wielkopolski na okręgi wyborcze i na obwody glosowania na jednej sesji, przy 
dotrzymaniu zasady, że podziału gminy na okręgi należy dokonać w pierwszej kolejności.

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

Przepis art. 12 § 11 ustawy - Kodeks wyborczy ustanawia obowiązek określenia 
w uchwałach o podziale gminy na obwody głosowania siedzib obwodowych komisji 
wyborczych. Proponując lokale na siedziby obwodowych komisji wyborczych wyznaczono je 
w miejscach zapewniających wyborcom łatwy do nich dostęp. Uwzględniono również 
dyspozycję art. 186 § 1 ustawy - Kodeks wyborczy, że w każdej gminie co najmniej A lokali 
obwodowych komisji wyborczych powinna być dostosowana do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych. Na terenie gminy Borek Wielkopolski - trzy lokale obwodowych komisji 
wyborczych są wyznaczone jako dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 
i właściwe do głosowania korespondencyjnego. Są to lokale obwodowych komisji wyborczych 
Nr 1 i 2 w Borku Wielkopolskim oraz nr 5 w Zimnowodzie.

Przedstawiona propozycja podziału gminy na stale obwody głosowania jest zgodna 
z przepisami ustawy - Kodeks wyborczy.


