UCHWACA Nr 457/XL11/2018
RADY MlEJSKlEJ W SEROCKU
z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie podzialu gminy Miasto i Gmina Serock na stale obwody glosowania, ustalenia ich
numerbw, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (Dz. U. 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 13 ust. 1ustawy z dnia 11stycznia 2018 r.
o zmianie niektorych ustaw w celu zwigkszenia udzialu obywateli w procesie wybierania,
funkcjonowania i kontrolowania niektorych organow publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130)
oraz art. 12 91-53 oraz 911-513 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy
(Dz. U, z 2017r. poz. 15 ze zm.), na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Serock, Rada Miejska
w Serocku uchwala, co nastgpuje:
91
Dokonuje sig podzialu gminy Miasto i Gmina Serock na 7 staiych obwodow glosowania.
52
Numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych okrefla zalqcznik do niniejszej
uchwaly.
93
1. Wykonanie uchwaiy powierza sig Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.
2. Zobowiqzuje sip Burmistrza Miasta i Gminy Serock do przekazania po jednym
egzemplarzu uchwaty Wojewodzie Mazowieckiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w
Warszawie.
04
Na ustalony podzial gminy Miasto i Gmina Serock na stale obwody glosowania, wyborcom
w liczbie co najmniej 15, przysluguje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego
w Warszawie w terminie 5 dni od daty podania uchwaty do publicznej wiadomoici.

95
Traci moc uchwala Nr 285/XXX1/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19 grudnia 2012 r.
w sprawie podzialu gminy Miasto i Gmina Serock na stale obwody glosowania, ustalenia ich
numerow, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych oraz zmieniajqce jq uchwaiy:
Nr 424/XLV11/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 lutego 2014 r. oraz Nr 43/V/2015 Rady
Miejskiej w Serocku z dnia 23 lutego 2015 r.
96
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjgcia i podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzqdowym
Wojewodztwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomoici przez wywieszenie na
tablicy ogloszen Urzgdu oraz w Biuletynie lnformacji Publicznej Urzgdu Miasta i Gminy
w Serocku.

Uzasadnienie do uchwaly w sprawie podziatu gminy Miasto i Gmina Serock na state obwody
gtosowania, ustalenia ich numerow, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017r.
poz. 15 re zm.) w zwigzku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.
o zmianie niektorych ustaw w celu zwigkszenia udziatu obywateli w procesie wybierania,
funkcjonowania i kontrolowania niektorych organow publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130),
Rada Miejska dokona podzialu gminy na stale obwody glosowania oraz ustali ich numery,
granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w terminie 1 miesigca od podzialu
gminy na okrqgi wyborcze. Podzialu gminy Miasto i Gmina Serock na okrggi wyborcze
dokonano uchwalg Nr 443/XLI/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 lutego 2018 r.
w sprawie podzialu gminy Miasto i Gmina Serock na okrqgi wyborcze w wyborach do Rady
Miejskiej.
Stosownie do art. 12 52-53 oraz 511-513 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks
wyborczy (Dz. U. z 2017r. poz. 15 ze zm.), podziatu gminy na state obwody gtosowania
dokonuje rada gminy, w drodze uchwaty, na wniosek wojta. Staty obwod gtosowania powinien
obejmowac od 500 do 4000 mieszkancow. W przypadkach uzasadnionych miejscowymi
warunkami obwod moze obejmowac mniejszq liczbq mieszkancow.
Rada gminy, tworzgc obwody gtosowania, ustala ich numery, granice oraz siedziby
obwodowych komisji wyborczych. Uchwalq rady gminy o utworzeniu obwodow glosowania
ogtasza sig w wojewodzkim dzienniku urzgdowym oraz podaje do publicznej wiadomoici
w sposob zwyczajowo przyjqty. Po jednym egzemplarzu uchwaty przekazuje sig niezdocznie
wojewodzie i komisarzowi wyborczemu.
W przedstawionym projekcie uchwaty podziatu gminy Miasto i Gmina Serock na stale obwody
glosowania, liczba mieszkahcbw w obwodach waha sig w przedziale migdzy 975 a 2 770.
Biorgc pod uwagg zakres zadan wykonywanych przez obwodowe komisje wyborcze
proponuje siq utworzenie 7 statych obwodow gtosowania o numerach od 1do 7. Granice
statych obwodow gtosowania wskazane w zalqczniku do projektu ww. uchwaty wskazano
w sposob identyczny jak granice okrqgow wyborczych w zalqczniku nr 1 do uchwaly
Nr 443/XLI/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie podzialu gminy
Miasto i Gmina Serock na okrqgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej. Wobec powyiszego,
stwierdzit naleiy, i e granice stalych obwodow gtosowania pokrywajq sig z granicami okrggow
wyborczych. Wzajemne powigzania okrgg wyborczy- stah obwbd glosowania przedstawiajg
siq nastqpujqco:
1. Obwdd Nr 1 obejmuje swoim
mieszkancow w obwodzie- 2609
2. Obw6d Nr 2 obejmuje swoim
mieszkahc6w w obwodzie-1671
3. Obwdd Nr 3 obejmuje swoim
mieszkancow w obwodzie-1692
4. Obw6d Nr 4 obejmuje swoim
mieszkancow w obwodzie-2770
5. Obwod Nr 5 obejmuje swoim
mieszkancow w obwodzie-2502

zasiggiem Okrgg wyborczy Nr 1-3, liczba
zasiqgiem Okrgg wyborczy Nr 4-5, liczba
zasiggiem Okrgg wyborczy Nr 6-7, liczba
zasiqgiem Okrgg wyborczy 10-12,

liczba

zasiegiem Okrgg wyborczy Nr 8-9, liczba

