Uchwała nr LX/292/10
Rady Gminy Pacanów
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie podziału gminy  na stałe obwody głosowania


Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2, ust. 2a , ust. 3 i art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów sejmików województw (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) Rada Gminy Pacanów, uchwala co następuje:
§ 1
Dokonuje się podziału gminy na stałe obwody głosowania.
§ 2
Podział na stałe obwody głosowania, ich numery i granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych  określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3
Traci moc Uchwała Nr 15/98 Zarządu Gminy Pacanów z dnia 04.09.1998 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
§ 4
Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach.
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacanów.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości przez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Pacanów i w miejscach publicznych na terenie gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jan Nowicki






Załącznik nr 1 
do Uchwały nr LX/292/10
Rady Gminy Pacanów
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania

Numer
obwodu
głosowania
Granice obwodu głosowania
Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej

1
Pacanów, Książnice, Słupia, Niegosławice, 
Karsy Duże, Karsy Małe, Karsy Dolne
Szkoła Podstawowa 
w Pacanowie
2
Zborówek Nowy, Zborówek, Biskupice, Komorów, Grabowica
Remiza OSP 
w Zborówku
3
Kółko Żabieckie, Żabiec, Rataje Karskie, Kępa Lubawska, Rataje Słupskie
Szkoła Podstawowa 
w  Ratajach Słupskich
4
Oblekoń, Trzebica, Podwale
Szkoła Podstawowa
 w  Oblekoniu
5
Chrzanów, Wójcza, Wójeczka, Biechów, Wola Biechowska, Zołcza Ugory 
Remiza OSP 
w Biechowie
6
Kwasów, Sroczków
Remiza OSP
w Sroczkowie
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Uzasadnienie do Uchwały nr LX/292/10
Rady Gminy Pacanów
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania

Art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) uprawnia wójta do przedkładania radzie gminy wniosków 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 głosowana, zmiany liczby radnych w radzie gminy lub zmian w podziale gminy na okręgi wyborcze.
Według danych dotyczących liczby ludności w gminie wynika, że dotychczas obowiązujący stały obwód głosowania nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Pacanowie przekracza ustawową liczbę mieszkańców (wynosi 3065), wynikającą z przepisów Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, które stanowią że stały obwód głosowania powinien obejmować od 500 do 3.000 mieszkańców. 
W związku z powyższym wnioskuje się o utworzenie nowego obwodu głosowania nr 6 z siedzibą w remizie OSP w Sroczkowie, którego granice stanowić będą miejscowości Kwasów i Sroczków, wyłączone z obwodu nr 1 w Pacanowie. Zmiana ta spowoduje, iż wszystkie stałe obwody głosowania będą obejmować ustawową liczbę mieszkańców zgodnie z art. 30 ust. 2a cytowanej ordynacji.
Podział gminy Pacanów na obwody głosowania określony niniejszą uchwałą nie wpłynie na zmianę granic okręgów wyborczych, ani na liczbę radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym. 
Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały jest zasadne.
 


