
Uchwała nr XXXIV/257/2018 

Rady Gminy Sieroszewice  

z dnia 20  marca 2018 r. 

 

 w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Sieroszewice, ustalenia ich 

numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych  

 

  Na podstawie art. 12 § 1-3 i § 11-13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 15 ze zm.) oraz 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.) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z 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) na wniosek Wójta 

Gminy Sieroszewice uchwala się, co następuje:  

 

§1. Dokonuje się podziału Gminy Sieroszewice na stałe obwody głosowania, ustala się ich numery, 

granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, w sposób określony w załączniku do 

niniejszej uchwały.  

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieroszewice. 

 

§3. Uchwałę przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz Komisarzowi 

Wyborczemu w Kaliszu. 

 

§4. Traci moc: 

1) Uchwała Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie 

utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Sieroszewice, ustalenia ich 

numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. 

Wielkopolskiego z 2013 r. poz. 1116),  

2) Uchwała Nr XL/274/2014 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 września 2014 r. w sprawie 

zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 5335). 

 

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 

przyjęty. 

 

§6. Wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza 

Wyborczego w Kaliszu w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomości.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do uchwały nr XXXIV/257/2018 
Rady Gminy Sieroszewice  

z dnia 20 marca 2018 r.  

 
 

Podział Gminy Sieroszewice na stałe obwody głosowania 

 

Nr obwodu 
głosowania  

Granice obwodu  głosowania Siedziba obwodowej komisji 
wyborczej 

1 Sołectwa: 
Biernacice, Kania, Raduchów, Zamość 

Szkoła Podstawowa, Zamość 14 

2 Sołectwa: 
Ołobok, Sławin  

Szkoła Podstawowa, ul. Kościelna 16,  
Ołobok  

3 Sołectwa: 
Bibianki, Parczew, Westrza 

Szkoła Podstawowa, Westrza 4 

4 Sołectwa: 
Bilczew, Latowice, Kęszyce – osada 
Sieroszewice  

Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 9 
Sieroszewice 

5 Sołectwo Strzyżew Szkoła Podstawowa, ul. Anny 
Wiesiołowskiej 1, Strzyżew 

6 Sołectwa: 
Masanów, Namysłaki, Wielowieś 

Szkoła Podstawowa, ul. Grabowska 2, 
Wielowieś 

7 Sołectwa: 
Psary, Rososzyca 

Szkoła Podstawowa, ul. Kaliska 3, 
Rososzyca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie  

do uchwały nr XXXIV/257/2018 

Rady Gminy Sieroszewice  

z dnia 20 marca 2018 r. 

 

w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Sieroszewice, ustalenia ich 

numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych  

 

  

W związku z wejściem w życie z dniem 31 stycznia 2018 r. 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) zgodnie z art. 13 
ust. 1 tej ustawy rada gminy dokonuje podziału gminy na stałe obwody głosowania, oraz ustali ich 
numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w terminie 1 miesiąca od dnia 
podziału gminy na okręgi wyborcze. Rada Gminy uchwaliła na wniosek wójta uchwałę  
nr XXXIV/256/2018 w sprawie podziału Gminy Sieroszewice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic  
i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w dniu 20 marca 2018 r.  

 

Podjęcie uchwały przez Radę Gminy Sieroszewice jest uzasadnione i konieczne.  

 


