
UCHWAŁA NR XLV/307/2018
RADY GMINY DRAWSKO

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Drawsko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib 
obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 12 § 2, 3, 11, 12 i 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t. j. 
Dz. U. z 2017 r. poz. 15 ze 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) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), Rada Gminy Drawsko uchwala, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Drawsko na stałe obwody głosowania, ustala się ich numery, granice oraz 
siedziby obwodowych komisji wyborczych, w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drawsko. 

§ 3. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się Komisarzowi Wyborczemu w Pile i Wojewodzie 
Wielkopolskiemu. 

§ 4. Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do 
Komisarza Wyborczego w Pile, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości w Biuletynie 
Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Drawsko i poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy 
Drawsko. 

§ 5. Traci moc uchwała nr XXXIV/185/2013 Rady Gminy Drawsko z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie podziału 
Gminy Drawsko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji 
wyborczych. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Drawsko 

Edward Wiewiórka
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Uzasadnienie
Uzasadnienie do uchwały nr XLV/307/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 28.03.2018 r. w sprawie podziału Gminy 
Drawsko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji 
wyborczych W związku z ustawą 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 2018r. poz. 130 ), która weszła w życie w części obowiązujących przepisów 17 stycznia 2018r., a która 
nakłada na rady gmin obowiązek podjęcia uchwały w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, 
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w terminie 1 miesiąca od dnia 
podziału gminy na okręgi wyborcze, co zgodnie z pismem Państwowej Komisji Wyborczej znak ZPOW-521-2/18 
jest terminem maksymalnym i nie stanowi przeszkody prawnej, aby niniejsza uchwała została podjęta na tej samej 
sesji rady gminy, zaraz po przyjęciu uchwały dotyczącej podziału gminy na okręgi wyborcze podjęcie 
przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 
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Załącznik do uchwały nr XLV/307/2018 

Rady Gminy Drawsko   

z dnia 28.03.2018 r.  

 

Numer 

Obwodu 

Granice obwodu Siedziba 

Obwodowej 

Komisji Wyborczej 

Numer okręgu 

wyborczego 

1. Drawsko  Urząd Gminy 

Drawsko 

sala narad 

ul. Powstańców 

Wlkp. 121, 64-733 

Drawsko 

1, 2, 3, 4 

2. Drawski Młyn  Sala wiejska 

w Drawskim Młynie 

ul. Szosa Dworcowa 

2, 64-731 Drawski 

Młyn 

5, 6, 7 

3. Piłka, Marylin, 

Kwiejce Nowe 

Świetlica wiejska  

w Piłce  

Piłka 93a, 64-733 

Drawsko 

10, 11 

4. Pęckowo Szkoła Podstawowa  

im. Józefa Noji 

w Pęckowie  

ul. Powstańców 

Wlkp. 1, 64-733 

Drawsko 

8, 9 

5. Chełst, Kawczyn, 

Pełcza, Moczydła, 

Kamiennik, Kwiejce 

Świetlica wiejska 

w Chełście  

Chełst 78a, 64-733 

Drawsko 

12, 13, 14, 15 
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