
 

UCHWAŁA NR XXV/160/18 

RADY GMINY GRABOWO 

z dnia 28 marca 2018 r. 

w sprawie podziału Gminy Grabowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz 

siedzib obwodowych komisji wyborczych 

Na podstawie 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 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 130) w związku z art. 12 § 2, § 3, § 11, § 12 i § 13 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) na wniosek Wójta Gminy 

Grabowo uchwala się, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Grabowo na stałe obwody głosowania, ustala ich numery, granice oraz 

siedziby obwodowych komisji wyborczych, w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Podlaskiemu 

i Komisarzowi Wyborczemu w Łomży. 

§ 4. Na ustalenia Rady Gminy w sprawie obwodów głosowania wyborcom, w liczbie co najmniej 15, 

przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Łomży, w terminie 5 dni od daty podania 

uchwały do publicznej wiadomości. 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XVII/87/12 Rady Gminy Grabowo z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie 

podziału Gminy Grabowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib 

obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 3549). 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Janusz Wiśniewski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 12 kwietnia 2018 r.

Poz. 1710



  

                                                                                                                                                Załącznik do Uchwały  

                                                                                                                                       Nr XXV/160/18 

                                                                                                                                                 Rady Gminy Grabowo 

                                                                                                                                                 z dnia 28 marca 2018r. 

 

Podział Gminy Grabowo na stałe obwody głosowania 

  

Nr 

obwodu 
Granice obwodu głosowania 

Siedziba obwodowej komisji 

wyborczej 

1 
Grabowo: ul. kpt Adama Gątkiewicza, ul. im. Wincentego 

Witosa, ul. Kościelna. 

Świetlica ul. kpt Adama 

Gątkiewicza 31, Grabowo 

2 

Bagińskie, Golanki, Grabowo: ul. Gen. Władysława 

Sikorskiego, ul. im. Jakuba Wagi, Plac 3 Maja, ul. Szkolna, 

ul. im. Tadeusza Kościuszki, Grabowskie, Guty Podleśne, 

Łebki Duże, Łebki Małe, Przyborowo, Stare Guty, Świdry-

Dobrzyce. 

Urząd Gminy ul. Gen. 

Władysława Sikorskiego 1, 

Grabowo 

3 

Andrychy, Chełchy, Ciemianka, Konopki-Białystok, 

Konopki-Monety, Milewo-Gałązki, Skroda Wielka, Świdry 

Podleśne, Wiszowate. 

Szkoła Podstawowa im. 

Antoniego i Jakuba Wagów ul. 

Szkolna 7, Grabowo 

 

4 

Grądy-Michały, Grądy-Możdżenie, Kamińskie, Kownacin, 

Łubiane, Marki, Pasichy, Stawiane, Surały, Wojsławy, 

Żebrki. 

Świetlica Surały 22B 

5 Gnatowo, Kurkowo, Siwki, Rosochate. Remiza OSP Siwki 8 
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Uzasadnienie 

 

Uchwała stanowi wypełnienie obowiązku, jaki nakłada na radę gminy 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. Zgodnie art. 13 ust. 1 ww. ustawy, rada gminy powinna dokonać podziału 

gminy na obwody wyborcze w terminie 1 miesiąca od dnia podziału gminy na okręgi 

wyborcze - uchwała Nr  XXV/159/18 z dnia 28 marca 2018 r. podziału gminy Grabowo na 

okręgi. 

Obwody głosowania tworzy się w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach 

powszechnych. Obwód głosowania stanowi obszar działania jednej obwodowej komisji 

wyborczej przeprowadzającej głosowanie w jednym lokalu wyborczym. 

Przedkładany projekt uchwały w sprawie obwodów głosowania ustala ich numery, granice 

oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych. W proponowanym podziale gminy Grabowo 

na obwody głosowania utrzymano generalną zasadę wynikającą z art. 12 § 3 Kodeksu 

wyborczego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 15 z późn. zm.), że o wielkości obwodu głosowania 

decyduje liczba mieszkańców nim objęta. 

Tworząc obwody głosowania na terenie gminy zachowano poprzednią strukturę obwodów. 

Proponowany podział na obwody głosowania umożliwi w przyszłości sprawniejszą 

organizację pracy komisji oraz dostęp wszystkim wyborcom gminy do lokali wyborczych. 

W dwóch przypadkach wielkość stałego obwodu głosowania musi obejmować 

mniejszą liczbę mieszkańców niż minimalny wymóg wskazany w art. 12 § 3 ustawy dnia 5 

stycznia 2011 Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 15 z późn. zm.). Taka sytuacja 

dotyczy obwodu głosowania nr 1, który obejmuje: Grabowo: ul. kpt Adama Gątkiewicza, ul. 

im. Wincentego Witosa, ul. Kościelna, który liczy 461 mieszkańców oraz obwodu nr 5, który 

obejmuje Gnatowo, Kurkowo, Siwki, Rosochate, który liczy 338 mieszkańców. 

Mówi się w nim wprawdzie, że co do zasady „stały obwód głosowania powinien obejmować 

od 500 do 4000 mieszkańców”, ale ustawodawca zaraz dopuszcza odstępstwo od owej zasady 

podając w drugim zdaniu: „W przypadkach uzasadnionych miejscowymi warunkami obwód 

może obejmować mniejszą liczbę mieszkańców.” 

Obwód nr 1 w gminie Grabowo, jest konkretnym przypadkiem, w którym mamy do 

czynienia z uzasadnionymi miejscowymi warunkami, które usprawiedliwiają funkcjonowanie 

obwodu  

z mniejszą liczbą mieszkańców. Przypadek, ten jest uzasadniony w sensie demograficznym, 
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społecznym, jak i pod względem czysto praktycznym. Obwód obejmuje swoim zasięgiem w 

Grabowie 2 najbardziej zaludnione ulice a różnica pomiędzy liczbą mieszkańców w tym 

obwodzie a liczbą mieszkańców wymaganą przez Kodeks wyborczy do utworzenia obwodu 

jest niewielka (39 mieszkańców).   

Ponadto lokal komisji wyborczej dla obwodu nr 1 jest dostosowany do potrzeb osób 

niepełnosprawnych.  I tym samym Gmina Grabowo zapewnia, że ½ lokali na terenie gminy 

jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych – art. 186 § 1 Kodeksu wyborczego.  

 Obwód nr 5 jest również obwodem, w którym mamy do czynienia z uzasadnionymi 

miejscowymi warunkami, które usprawiedliwiają funkcjonowanie obwodu  

z mniejszą liczbą mieszkańców. Przypadek, ten jest uzasadniony w sensie geograficznym, i 

pod względem praktycznym. 

Analiza mapy gminy Grabowo potwierdza, że obwód ten pod względem geograficznym, 

skupiska ludności jest odrębny od reszty gminy Grabowo i w naturalny sposób od niego 

odizolowany. Mieszkańcy miejscowości należących do tego obwodu musieli by pokonywać 

zbyt dużą odległość, aby dojechać do innego lokalu wyborczego. 

Przepis art. 12 § 11 Kodeksu wyborczego ustanawia obowiązek określenia w 

uchwałach o podziale gminy na obwody głosowania siedzib obwodowych komisji 

wyborczych. Proponując lokale na siedziby obwodowych komisji wyborczych starano się je 

wyznaczyć w miejscach zapewniających łatwy do nich dostęp. Uwzględniono również 

dyspozycję art. 186 § 1 Kodeksu wyborczego, który zobowiązuje wyznaczenie odpowiedniej 

liczby siedzib obwodowych komisji wyborczych w budynkach dostosowanych do potrzeb 

wyborców niepełnosprawnych. 
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