
POSTANOWIENIE NR 9/2018
KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE I

z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz 
wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Babiak

Na podstawie art. 17 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.  – Kodeks Wyborczy  (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 754 oraz 1000) Komisarz Wyborczy w Koninie I postanawia, co następuje:

1. Stwierdzić, że podział Gminy Babiak, dokonany na podstawie uchwały Nr XXXIII/331/18 Rady 

Gminy Babiak z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia 

ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Babiak 

jest niezgodny z prawem.

2. Dokonać podziału Gminy Babiak na stałe obwody głosowania, ustalić ich numery i granice oraz 

siedziby obwodowych komisji wyborczych w sposób określony w załączniku do niniejszego postanowienia.

3. Postanowienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na 

terenie Gminy Babiak oraz w Biuletynie Informacji Gminy Babiak.

4. Postanowienie podlega niezwłocznemu przekazaniu Państwowej Komisji Wyborczej, Wojewodzie 

Wielkopolskiemu, Radzie Gminy Babiak, Wójtowi Gminy Babiak.

5. Na postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie I w sprawie podziału gminy na stałe obwody 

głosowania wyborcom, w liczbie, co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Państwowej 

Komisji Wyborczej, w terminie 5 dni od daty podania ich do publicznej wiadomości. Gdy wyborcy wnoszą 

skargę, to dla jej skuteczności każdy wyborca składa podpis obok czytelnie wpisanego jego nazwiska 

i imienia, adresu zamieszkania (ujęcia w stałym rejestrze wyborców) oraz numeru ewidencyjnego PESEL. 

Równocześnie wyborcy wskazują adres do korespondencji i wyrażają zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych.

 

Komisarz Wyborczy 
w Koninie I

Michał Jankowski
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Załącznik do postanowienia Nr 9/2018

Komisarza Wyborczego w Koninie I

z dnia 27 czerwca 2018 r.

Wykaz numerów i granic stałych obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 
utworzonych na terenie Gminy Babiak

Nr obwodu Granice obwodu Siedziba obwodowej komisji 
wyborczej

1 Sołectwa: Babiak
                   Żurawieniec
                  i Józefowo

Gminny Ośrodek Kultury 
i Biblioteka Publiczna
w Babiaku
ul. Poznańska 2
62-620 Babiak

2 Sołectwa: Brzezie
                   Lichenek
                   Mostki-Kolonia
                   Ozorzyn
                   Zakrzewo

Szkoła Podstawowa
w Babiaku
ul. Poznańska 5
62-620 Babiak

3 Sołectwa: Bogusławice
                   Bogusławice-Nowiny
                   Góraj
                   Janowice
                   Lubotyń
                   Mchowo
                   Stare Morzyce
                   Wiecinin

Zespół Szkół
w Bogusławicach
Bogusławice 85
62-620 Babiak

4 Sołectwa: Brdów
                   Korzecznik-Podlesie
                   Korzecznik-Szatanowo
                   Nowiny Brdowskie
                   Psary
                   Radoszewice
                   Stypin
                   i Polonisz

Zespół Szkół w Brdowie
Brdów 
ul. Mickiewicza 8
62-620 Babiak

5 Sołectwa: Dębno Królewskie
                   Dębno Poproboszczowskie
                   Lipie Góry
                   Maliniec
                   Osówie
                   Podkiejsze
                   Zwierzchociny

Środowiskowy Dom
Samopomocy
w Dębnie Królewskim
Dębno Królewskie 53
62-620 Babiak
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Uzasadnienie

Rada Gminy Babiak uchwałą Nr XXXIII/331/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia stałych
obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji
wyborczych na terenie Gminy Babiak dokonała podziału Gminy Babiak na obwody głosowania.

Powyższy podział gminy Babiak został dokonany na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 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 zw. z art. 12 § 2-3 i 11-13
ustawy z dnia 05 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 oraz 1000) oraz
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz.1875 ze
zm.).

Postanowieniem z dnia 17 maja 2018r. Komisarz Wyborczy w Koninie I dokonał podziału gminy Babiak na
okręgi wyborcze oraz stwierdził utratę mocy uchwały nr XXXII/322/2018r. Rady Gminy Babiak z dnia
29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Babiak na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów
oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych dokonanej na podstawie
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2018r. 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).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 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) Rada gminy dokona podziału gminy na stałe obwody głosowania, o których
mowa w art. 12 ustawy, o której mowa w art. 5, oraz ustali ich numery, granice oraz siedziby obwodowych
komisji wyborczych w terminie 1 miesiąca od dnia podziału gminy na okręgi wyborcze, o których mowa
w art. 12.

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należało, że w aktualnym stanie prawnym po
utracie mocy uchwały o podziale gminy Babiak na okręgi wyborcze uchwała w przedmiocie podziału gminy
na obwody głosowania stała się niezgodna z prawem. Uchwała o podziale na obwody głosowania ma
charakter wtórny w stosunku do uchwały o podziale gminy na okręgi wyborcze, co jednoznacznie wynika
z norm art. 12 ust.1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 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). Uchwała o podziale gminy na obwody głosowania ma zatem
ekspirujący charakter.

Trzeba też pamiętać, że zgodnie z art. 13 § 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy
(Dz. U. z 2018 r. poz. 754 oraz 1000) wójt przedkłada radzie gminy wnioski w sprawie zmian w podziale na
stałe obwody głosowania, jeżeli konieczność taka wynika ze zmian granic gminy, zmiany liczby
mieszkańców w gminie lub w obwodzie głosowania.

Zmiany mogą być zatem dokonane jedynie w przypadku, gdy w wyniku zajścia przesłanek wymienionych
w art. 13 § 1 Kodeksu Wyborczego dotychczas obowiązujący podział gminy na stałe obwody głosowania
nie spełnia wymogów określonych w Kodeksie Wyborczym.

Dokonany podział obwodów odpowiada dotychczasowemu podziałowi.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono, jak na wstępie.
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