UCHWAŁA NR XLVI/376/2018
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 20 kwietnia 2018 r.
w sprawie podziału Gminy Toszek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych
Na podstawie art. 12 § 2, § 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 15 z późn. zm.) oraz 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), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami oraz organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, na wniosek Burmistrza Toszka
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Toszek na 7 stałych obwodów głosowania.
§ 2. Numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/301/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie
podziału Gminy Toszek na stałe obwody głosowania.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływnie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Krzysztof Klonek
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Załącznik do Uchwały Nr XLVI/376/2018
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 20 kwietnia 2018 r.
Numer
obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej

1

Miasto Toszek - ulice: Boczna, Dzierżonia, Gliwicka,
Ludowa, Miarki, Wąska, Curie-Skłodowskiej,
Głowackiego, Józefa von Eichendorffa, Kolejowa,
Krasińskiego, Ks. Johannesa Chrząszcza, Mickiewicza,
Poprzeczna, Reymonta, Słowackiego, Tarnogórska,
Wielowiejska, Wilkowicka, Morcinka

2

Miasto Toszek - ulice: Harcerska, Konopnickiej, Młyńska,
Ogrodowa, Oracze, Podwale, Sarnowska, Wiejska,
Boguszycka, dr. Ludwiga Guttmanna, Dworcowa,
Górnośląska, Ks. Jana Twardowskiego, Leśna, Miła,
Parkowa, Poddworcowa, Polna, Strzelecka, Bolesława
Chrobrego, Kilińskiego, Kościelna, Kościuszki, Krótka,
Limanowskiego, Piastowska, Powstańców, Ratuszowa,
Rynek, Stary Młyn, Szewska, Szpitalna, Wolności,
Zamkowa

Szkoła Podstawowa
im. Ireny Sendler w Toszku
ul. Dworcowa 27
44-180 Toszek

3

Sołectwa: Boguszyce, Pawłowice, Ligota Toszecka,
Sarnów, Płużniczka

Szkoła Podstawowa
im. Ireny Sendler w Toszku
ul. Dworcowa 27
44-180 Toszek

4

Sołectwa: Kotliszowice, Wilkowiczki, Pisarzowice,
Ciochowice

Szkoła Podstawowa
im. Gustawa Morcinka w Toszku
ul. Wilkowicka 2
44-180 Toszek

5

6

7

Sołectwa: Kotulin, Proboszczowice

Szkoła Podstawowa
im. Gustawa Morcinka w Toszku
ul. Wilkowicka 2
44-180 Toszek

Budynek
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kotulinie
ul. Kolejowa 4
44-182 Kotulin

Sołectwo Paczyna

Szkoła Podstawowa w Paczynie
ul. Wiejska 80
44-120 Paczyna

Sołectwa: Pniów, Paczynka

Szkoła Podstawowa
im. Królowej Jadwigi w Pniowie
ul. Szkolna 4/1
44-120 Pniów
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UZASADNIENIE
Na podstawie art. 12 § 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 15 z późn. zm.; dalej: "k.w.") w związku z 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) rada gminy zobowiązana jest do
dokonania podziału gminy na stałe obwody głosowania w terminie 1 miesiąca od dnia podziału gminy na
okręgi wyborcze, ustalając ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.
Zasady tworzenia obwodów głosowania określone zostały w Dziale I Rozdziale 3 k.w. Stały obwód
głosowania powinien obejmować od 500 do 4000 mieszkańców, w przypadkach uzasadnionych
miejscowymi warunkami może obejmować mniej niż 500 mieszkańców, zgodnie z art. 12 § 3 k.w.
Powyższy wymóg ustawowy został spełniony.
Niniejszy projekt uchwały w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania uwzględnił
podział na okręgi wyborcze. Dotychczas na terenie Gminy Toszek wyznaczonych było 7 obwodów
głosowania. Przy podziale na obwody kierowano się zasadą zachowania w miarę możliwości
dotychczasowych granic obwodów i pozostawiono tę samą liczbę obwodów głosowania.
Przy wyznaczaniu siedzib obwodowych komisji wyborczych uwzględniono dyspozycję art. 186 § 1
k.w. zobowiązującą organ do wyznaczenia odpowiedniej liczby siedzib obwodowych komisji wyborczych w
budynkach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawych. Taka sytuacja miała miejce w Kotulinie,
gdzie z uwagi na brak możliwości dostosowania dotychczasowej siedziby obwodowej komisji wyborczej do
potrzeb osób niepełnosprawnych, dokonano zmiany na nową spełniającą ustawowe kryteria. Tym samym
został spełniony warunek dostosowania co najmniej 1/2 lokali obwodowych komisji wyborczych do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych.
Projekt uchwały został poddany konsultacjom społecznych z mieszkańcami Gminy Toszek oraz z
organizacjami działającymi w obszarze tzw. "trzeciego sektora" na zasadach określonych w Uchwale Nr
XXVIII/302/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Toszek oraz w Uchwale Nr
XXXVI/445/2010 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 14 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu
konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów uchwał Rady Miejskiej
w Toszku. Konsultacje przeprowadzono w okresie od dnia 5 kwietnia 2018 r. do dnia 19 kwietnia 2018 r.
włącznie.
Wniosek Burmistrza Toszka odnośnie podziału Gminy Toszek na stałe obwody głosowania nie
został przez Radę Miejską w Toszku uwzględniony w zakresie granic obwodów nr 1 i 2, tym samym organ
stanowiący dokonał zmian w w/w zakresie.
Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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