UCHWAŁA NR XLIV/188/2018
RADY GMINY SABNIE
z dnia 27 marca 2018r.
w sprawie podziału Gminy Sabnie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów,
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 i 1089 oraz z 2018r.poz.4,130 i 138). w związku z art. 13 ust.1 ustawy z dnia 11
stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie
wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U.poz.130)
działając na wniosek Wójta Gminy Sabnie, Rada Gminy Sabnie uchwala, co następuje:
§ 1.
Dokonuje się podziału Gminy Sabnie na 4 stałe obwody głosowania.
§ 2.
Numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 3.
Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do
Komisarza Wyborczego w Siedlcach, w terminie 5 dni od daty podania jej do publicznej
wiadomości - zgodnie z art. 12 § 13 ustawy - Kodeks Wyborczy.
§ 4.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach
ogłoszeń w sołectwach.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sabnie.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego i ma zastosowanie od wyborów wyłaniających organy gminy na kadencje
następującą po kadencji , w czasie której uchwała weszła w życie.

Przewodniczący
Rady Gminy
Wacław Mikołajczuk

Załącznik
do Uchwały Nr XLIV/188/2018
Rady Gminy Sabnie
z dnia 27 marca 2018r.

Numer
obwodu
głosowania

1

2

3

4

Granica obwodu głosowania

Siedziba
Obwodowej Komisji
Wyborczej

Sołectwo Kupientyn : 61-69 nieparzyste, od 70 do
końca,
Sołectwo Kupientyn ( Kupientyn: 1-60, 62- 68 a
parzyste, Jadwisin),
Sołectwo Kupientyn – Kolonia.

Wiejski Dom Kultury
w Kupientynie
Kupientyn 98,
08- 331 Sabnie

Sołectwo Grodzisk,
Sołectwa: Hołowienki,
Sołectwo Sabnie: ulica Główna, Sokołowska,
Spokojna, Krótka, Domy bez ulicy.
Sołectwo Sabnie : ulica Słoneczna, Poprzeczna,
Leśna,
Sołectwo Suchodół (Suchodół Szlachecki, Suchodół
Włościański, Klepki)
Sołectwa : Chmielnik, Hilarów, Kostki-Pieńki
(Kostki-Pieńki, Pieńki Suchodolskie).

Szkoła Podstawowa
w Sabniach
ul. Słoneczna 1 ,
08-331 Sabnie

Sołectwo Kurowice,
Sołectwo Zembrów,
Sołectwa : Kolonia Hołowienki , Wymysły,
Sołectwa: Tchórznica Włościańska, Tchórznica
Szlachecka
Sołectwa: Stasin, Kolonia Kurowice

Szkoła Podstawowa
w Zembrowie
Zembrów 23,
08-331 Sabnie
Lokal dostosowany dla
potrzeb
osób niepełnosprawnych

Sołectwa: Nieciecz Dwór, Niewiadoma,
Sołectwo Nieciecz Włościańska.

Niepubliczna
Szkoła Podstawowa
w Niecieczy Włościańskiej
Nieciecz Włościańska 30,
08-331 Sabnie

Lokal dostosowany dla
potrzeb
osób niepełnosprawnych

U ZASAD N I E N I E
Art. 13 ustawy z dnia 11 stycznia 2011r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału
obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych
(Dz. poz. 130) , która weszła w życie z dniem 31 stycznia 2018r. zobowiązał Rady Gminy do
dokonania podziału gminy na stałe obwody głosowania , ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych w terminie miesiąca od dnia podziału gminy na okręgi
wyborcze.
Przy ustalaniu podziału na obwody głosowania stosuje się dotychczasowy tryb , określony
odpowiednio w art.12 kodeksu wyborczego. Oznacza to konieczność wystąpienia wójta w
przedmiotowej sprawie z wnioskiem do Rady Gminy. Ponadto w art. 12 ust. 3 stwierdza się, że
stały obwód głosowania powinien obejmować od 500 do 3000 mieszkańców. W przypadkach
uzasadnionych miejscowymi warunkami obwód może obejmować mniejszą liczbę mieszkańców.
Proponuje się utworzenie na terenie Gminy Sabnie czterech obwodów głosowania w następujący
sposób:
- obwód głosowania nr 1 z siedzibą - Wiejski Dom Kultury w Kupientynie w skład którego
wchodzą okręgi wyborcze nr 1 i 2 z ogólną liczbą mieszkańców 514.
- obwód głosowania nr 2 z siedzibą - Szkoła Podstawowa w Sabniach w skład którego wchodzą
okręgi wyborcze nr: 3,4,5,6,7,15 z ogólną liczbą mieszkańców 1405.
- obwód głosowania nr 3 z siedzibą – Szkoła Podstawowa w Zembrowie w skład którego wchodzą
okręgi nr: 8,9,10,11,12 z ogólną liczbą mieszkańców 1329.
- obwód głosowania nr 4 z siedzibą – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niecieczy Włościańskiej
w skład którego wchodzą okręgi nr: 13,14 z ogólną liczba mieszkańców 546.

