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POSTANOWIENIE
Komisarza Wyborczego w Krakowie II
z dnia 14 maja 2018 roku

w sprawie dokonania podziału gminy Radziemice na stałe obwody głosowania
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 3 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),
postanawiam:
1. stwierdzić, iż w terminie określonym w art. 12 ust. 1 powyższej ustawy, Rada Gminy Radziemice
dokonała podziału gminy Radziemice na okręgi wyborcze uchwałą nr XLVI/260/2018 z dnia 28 lutego
2018 roku,
2. stwierdzić, że w terminie 1 miesiąca od tej daty jak i w terminie późniejszym Rada Gminy
Radziemice nie dokonała podziału gminy na stałe obwody głosowania,
3. dokonać podziału gminy Radziemice na 4 stałe obwody głosowania, określając ich numery, granice
oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych – zgodnie z załącznikiem do nin. postanowienia,
4. powiadomić Radę Gminy Radziemice oraz wyborców gminy Radziemice o dokonanym podziale,
5. postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Komisarz Wyborczy w Krakowie II
Wojciech Andrzej Makieła
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załącznik do postanowienia Komisarza Wyborczego
w Krakowie II z dnia 14 maja 2018 roku
Podział gminy Radziemice na stałe obwody głosowania, ustalenie ich granic i numerów oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych
nr obwodu
głosowania

granice obwodu głosowania

1.

2.
3.
4.

sołectwa: Błogocice, Kowary, Radziemice,
Przemęczany
sołectwa: Łętkowice, Kąty, Łętkowice –
Kolonia, Wierzbica, Obrażejowice
sołectwa: Dodów, Zielenice, Przemęczanki
sołectwa: Wrocimowice, Lelowice,
Smoniowice, Kaczowice

siedziba obwodowej komisji wyborczej
Szkoła Podstawowa
w Radziemicach,
Radziemice 2
Szkoła Podstawowa w Łętkowicach, Łętkowice
113
Szkoła Filialna w Zielenicach, Zielenice 1
Środowiskowy Dom Samopomocy we
Wrocimowicach,
Wrocimowice 4
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Uzasadnienie
Konieczność dokonania podziału gminy Radziemice na obwody głosowania wskazuje
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,
ustalając termin dokonania podziału na 1 miesiąc od dnia podziału gminy na okręgi wyborcze. Pismem
z dnia 9 maja 2018 roku Zastępca Wójta Gminy Radziemice zawiadomił Komisarza Wyborczego
w Krakowie II o nie podjęciu przez Radę Gminy Radziemice we wskazanym wyżej terminie uchwały
o podziale gminy na stałe obwody głosowania.
W związku z powyższym, na podstawie art. 13 ust. 3 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, Komisarz Wyborczy w Krakowie II dokonuje podziału
Gminy Radziemice na stałe obwody głosowania, ustalając ich numery, granice oraz siedziby obwodowych
komisji wyborczych.
Z tych przyczyn orzeczono jak w sentencji.
Od postanowienia przysługuje odwołanie do Państwowej Komisji Wyborczej, Warszawa, ul.
Wiejska 10, w terminie 5 dni od daty jego doręczenia.

