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Poz. 6041
UCHWAŁA NR XXVIII/178/2012
RADY GMINY PCIM
z dnia 30 października 2012 r.

w sprawie podziału Gminy Pcim na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn.
zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy
(Dz.U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się podziału Gminy PCIM na 7 stałych obwodów głosowania.
§ 2. Numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy PCIM.
§ 4. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się Komisarzowi Wyborczemu w Krakowie i Wojewodzie
Małopolskiemu.
§ 5. Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do
Komisarza Wyborczego w Krakowie, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.
§ 6. Traci moc uchwała Rady Gminy PCIM Nr XLIV/222/02 z dnia 3 czerwca 2002 r. w sprawie podziału
Gminy PCIM na obwody głosowania.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Małgorzata Węgrecka
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Załącznik
do Uchwały Nr XXVIII/178/2012
Rady Gminy Pcim
z dnia 30 października 2012 r.
PODZIAŁ GMINY PCIM NA STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA
NUMER
OBWODU
GŁOSOWANIA

GRANICE OBWODU
GŁOSOWANIA

SIEDZIBA OBWODOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ

1

Część Sołectwa
PCIM CENTRUM
- lewa strona Raby

Szkoła Podstawowa Nr 1
w Pcimiu

2

Część Sołectwa
PCIM CENTRUM
- prawa strona Raby

Przedszkole Samorządowe
Nr 2 w Pcimiu

3

Sołectwo
PCIM SUCHA

Szkoła Podstawowa Nr 3
w Pcimiu

4

Sołectwo
STRÓŻA GÓRNA

Szkoła Podstawowa Nr 3
w Stróży

5

Sołectwo
STRÓŻA DOLNA

Szkoła Podstawowa Nr 1
w Stróży

6

Sołectwo
TRZEBUNIA

Szkoła Podstawowa
w Trzebuni

7

Sołectwo
PCIM KRZYWICA

Budynek komunalny nr 596
Pcim Krzywica

Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Małgorzata Węgrecka
Uzasadnienie
Potrzeba podjęcia niniejszej uchwały wynika z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy
wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21 poz. 113 ze zm.), nakładającego na rady
gmin obowiązku dokonania podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych w terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia uchwały w sprawie podziału
gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
W dniu 3 sierpnia 2012 roku Rada Gminy Pcim podjęła uchwałę Nr XVI/161/2012 w sprawie podziału Gminy
Pcim na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
wyborczym, w związku z tym podjęcie przedmiotowej uchwały stało się konieczne. Niniejszą uchwałą został
utworzony m.in. stały obwód głosowania w Sołectwie Pcim Krzywica. Utworzenie tego obwodu na mocy
przedmiotowej uchwały podyktowane jest tym, iż Sołectwo Pcim Krzywica położone jest w terenie górzystym
o rozdrobnionej zabudowie, w związku z czym wyborcy mają bardzo utrudniony dostęp do siedziby najbliższej
Obwodowej Komisji Wyborczej, w niektórych przypadkach ok. 5 km, pomimo organizowania przez Gminę
Pcim dowozu wyborców. Dowóz taki, ze względu na organizację głosowania (które trwa cały dzień) oraz
warunki pogodowe jest utrudniony, a czasem wręcz niemożliwy ze względu na brak możliwości dojazdu na
wzniesienia, na których zamieszkują wyborcy. Mając na względzie umożliwienie mieszkańcom całej Gminy
Pcim optymalnej, przy uwzględnieniu uwarunkowań lokalnych, dostępności do lokali wyborczych, a przez to
ułatwienie, a czasem wręcz umożliwienie im rzeczywistej realizacji obywatelskiego prawa do udziału
w wyborach, utworzenie obwodu głosowania w Sołectwie Pcim Krzywica podyktowane jest potrzebą
zaspokojenia potrzeb obywatelskich mieszkańców Gminy Pcim.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Małgorzata Węgrecka

