
POSTANOWIENIE

KOMISARZA WYBORCZEGO W NOWYM SĄCZU II

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Niedźwiedź na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz 
siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie  art. 17 § 1, art. 167 § 1 pkt 1 i § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) oraz 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 (Dz. U. poz.130) Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu II 
postanawia, co następuje:

§ 1. Stwierdza, iż Rada Gminy Niedźwiedź w terminie określonym w art. 13 ust. 1 ustawy o zmianie niektórych 
ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania 
niektórych organów publicznych, nie dokonała podziału Gminy Niedźwiedź na stałe obwody głosowania.

§ 2. Dokonuje podziału Gminy Niedźwiedź na 4 obwody głosowania, określając ich numery i granice 
oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, zgodnie z załącznikiem do niniejszego postanowienia.

§ 3. Wykonanie niniejszego postanowienia powierza się Wójtowi Gminy Niedźwiedź.

§ 4. Postanowienie podlega przekazaniu Radzie Gminy Niedźwiedź, Wójtowi Gminy Niedźwiedź, Państwowej 
Komisji Wyborczej oraz Wojewodzie Małopolskiemu.

§ 5. Od postanowienia przysługuje prawo wniesienia odwołania do Państwowej Komisji Wyborczej Radzie 
Gminy Niedźwiedź w terminie 5 dni od daty jego doręczenia, a wyborcom liczbie co najmniej 15, w ciągu 
5 dni od dnia podania postanowienia do publicznej wiadomości. 

§ 6. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania  i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Niedźwiedź 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.  

 

KOMISARZ WYBORCZY 
w Nowym Sączu II
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Załącznik do postanowienia

Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Numer 
obwodu 

głosowania

Granice obwodu 
głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1. Sołectwo Konina Zespół Placówek Oświatowych w Koninie, Konina 211
2. Sołectwo Niedźwiedź Dom Kultury im. Ks. Franciszka Baradzieja 

w Niedźwiedziu; Niedźwiedź 130
3. Sołectwo Poręba Wielka Szkoła Podstawowa im. Wł. Orkana w Porębie 

Wielkiej; Poręba Wielka 222
4. Sołectwo Podobin Zespół Placówek Oświatowych w Podobinie; Podobin 

257
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Uzasadnienie

W dniu 22 marca 2018 r. Rada Gminy Niedźwiedź uchwałą Nr XLV/309/18 dokonała podziału Gminy
Niedźwiedź na okręgi wyborcze, ustaliła ich numery i granice oraz liczbę radnych wybieranych w okręgach.

Zgodnie z art. 13 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 Gminy zobowiązana była do dokonania podziału gminy na stałe obwody głosowania
wraz z ustaleniem ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych terminie 1 miesiąca
od podjęcia uchwały w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze.

Pismem z 20 kwietnia 2018r. znak: ORG.502.1.2018. Wójt Gminy Niedźwiedź poinformował, że Rada
Gminy nie dokona podziału na stałe obwody głosowania w ustawowym terminie, a najbliższa sesja
planowana jest w połowie miesiąca maja.

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 Nowym Sączu II dokonał podziału
Gminy Niedźwiedź na obwody głosowania, ustalając ich numery, granice oraz siedziby obwodowych
komisji wyborczych.
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