Uchwała Nr LIII / 502 / 2010
Rady Gminy Szemud
z dnia 4 sierpnia 2010r.

w sprawie ustalenia podziału gminy na obwody głosowania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 ustawy z
dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(t.j.: Dz.U. z 2003r. Nr 159 poz. 1547 z późn. zm.),
Rada Gminy Szemud uchwala co następuje:
§ 1.
Ustala się następujący podział gminy na obwody głosowania wraz z ustaleniem ich numerów
i granic:
NUMER
OBWODU

1
2
3

GRANICE OBWODU
GRABOWIEC
PRZETOCZYNO
SZEMUD
KIELNO
KIELEŃSKA HUTA
KOWALEWO
LEŚNO
RĘBISKA
BĘDARGOWO
ŁEBNO
ŁEBIEŃSKA HUTA
ZĘBLEWO

SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI
WYBORCZEJ
Szkoła Podstawowa w Szemudzie

Szkoła Podstawowa w Kielnie

Szkoła Podstawowa w Łebnie
Szkoła Podstawowa w Bojanie

4
5
6
7

BOJANO
DOBRZEWINO
KARCZEMKI
WARZNO
CZĘSTKOWO
DONIMIERZ
GŁAZICA
JELEŃSKA HUTA
KAMIEŃ
SZEMUDZKA HUTA
KOLECZKOWO

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych
Szkoła Podstawowa w Kielnie

Szkoła Podstawowa w Szemudzie

Szkoła Podstawowa w Koleczkowie

§ 2.
Traci moc prawną Uchwała Nr XLV/397/2002 Rady Gminy Szemud z dnia 27 czerwca
2002r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ich numerów i granic.
§ 3.
Uchwałę niezwłocznie przekazuje się Wojewodzie Pomorskiemu oraz Komisarzowi
Wyborczemu w Gdańsku.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szemud
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Podział gminy na obwody głosowania zastrzeżony jest prawem do wyłącznej
kompetencji Rady Gminy, która dokonuje go w oparciu o art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca
1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j.: Dz.U. z
2003r. Nr 159 poz. 1547 z późn. zm.) najpóźniej na 3 miesiące przed upływem kadencji.
Obecny podział obowiązuje od roku 2002.
Zgodnie z Ordynacją obwody głosowania mogą liczyć od 500 do 3000 mieszkańców,
a zgodnie z wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej (pismo znak: ZPOW-703-5/06 z
dnia 7 lutego 2006r.) lokale wyborcze powinny być tak usytuowane, aby maksymalnie
umożliwić wyborcom dotarcie do lokali wyborczych.
Zmiany w podziale na stałe obwody głosowania mogą być wprowadzone wyłącznie w
przypadku wystąpienia co najmniej jednej z przesłanek określonych w art. 31 ust. 1 Ordynacji
wyborczej t.j.:
- zmiany granic gminy
- zmiany liczby mieszkańców w gminie lub w obwodzie głosowania
- zmiany liczby radnych w radzie gminy
- zmiany w podziale gminy na okręgi wyborcze
W gminie Szemud - od czasu przyjęcia obecnie obowiązującego podziału na obwody
głosowania t.j. od roku 2002, liczba mieszkańców gminy wzrosła o 3.030 mieszkańców, co
stanowi zwiększenie liczby mieszkańców aż o ok. 27 % w stosunku do roku 2002.
W miejscowości Koleczkowo, której dotyczy niniejsza uchwała, liczba mieszkańców wzrosła
ze 788 do 1229, co stanowi aż ok. 56 % w stosunku do roku 2002. Natomiast w obwodzie
głosowania, do którego dotychczas należy Koleczkowo (obwód głosowania nr 5) przyrost
wyniósł 874 osoby (ok. 52 % w stosunku do roku 2002), osiągając na koniec 2009 roku liczbę
2559 mieszkańców przy zachowaniu progresywnego tempa przyrostu. Takie tempo zmian w
przyroście mieszkańców spowoduje w najbliższych 2-3 latach przekroczenie górnej granicy
liczby mieszkańców dla obwodu.
Obecnie obowiązujący podział dzieli gminę na 6 obwodów głosowania, w tym jeden
(obwód nr 5) składający się z dwóch nie graniczących ze sobą obszarów, powstały wskutek
wydzielenia obwodu głosowania w Bojanie. Siedziba tego obwodu mieści się w szkole
podstawowej w Kielnie, a obwód w swych granicach obejmuje miejscowości Dobrzewino,
Karczemki i Warzno z jednej strony Kielna oraz Koleczkowo z przeciwległej strony Kielna.
Odległości od siedziby obwodu do granic poszczególnych miejscowości (najbliższe i
najdalsze) wynoszą odpowiednio: Dobrzewino – od 0,5 km do 3,5 km, Karczemki – od 3,0 do
3,5 km, Warzno – od 0,5 do 2,0 km oraz Koleczkowo – od 4,0 do 6,5 km. Istotna jest również
kwestia skomunikowania z Kielnem. W tym przypadku połączenia komunikacji publicznej
istnieją dotychczas między Kielnem a Dobrzewinem i Karczemkami, natomiast brak takich
połączeń między Kielnem a pobliskim Warznem oraz między Kielnem a najbardziej
odległym Koleczkowem.
Należy przy tym – nawiązując do wspomnianych wytycznych PKW – uwzględnić fakt
powstania nowej parafii na terenie gminy z siedzibą w Koleczkowie. Wcześniej podobna
sytuacja miała miejsce w przypadku Bojana, gdzie po powstaniu nowej parafii wydzielono
obwód głosowania nr 4. Obwód ten podzielił dotychczasowy obwód głosowania – obecny
obwód głosowania nr 5 składa się z dwóch nie graniczących ze sobą części. Część
koleczkowska ponadto funkcjonuje w ramach podziału na okręgi wyborcze jako odrębny
okręg wyborczy (okręg nr 11). Wydzielenie odrębnego obwodu głosowania, którego siedziba
mieściłaby się w budynku szkoły podstawowej w Koleczkowie, spowoduje że mieszkańcy
Koleczkowa nie będą musieli udawać się do odległego o ok. 5 km i więcej Kielna przy
jednoczesnym braku połączeń komunikacji publicznej tych miejscowości.

W związku z tym zmiany wprowadzane niniejszą uchwałą mają również za zadanie
prawidłowe uregulowanie tej kwestii. Taki podział będzie w pełni zgodny z przepisami
Ordynacji oraz z wytycznymi PKW.
Z uwagi na powyższe zaleca się przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

