
Uchwała  Nr XLVII/479/2018 
Rady Gminy Masłów 

z dnia 22 marca 2018  r. 
 

w sprawie podziału gminy Masłów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, 
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.  
 
 

Na podstawie art. 12 § 2, § 11 i § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.  Kodeks wyborczy (Dz. 
U. z 2017 r., poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) 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. poz. 130)  
działając na wniosek Wójta Gminy Masłów  Rada Gminy Masłów uchwala, co następuje:  

 
 
§ 1. Dokonuje się podziału gminy Masłów na 9 stałych obwodów głosowania. 
 
§ 2. Numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do 

niniejszej uchwały.  
   
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów. 
 
§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu  

i Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach I. 
 
§ 5. Przepisy uchwały mają zastosowanie do kadencji Rady Gminy Masłów i  kadencji Wójta 

Gminy Masłów, następujących po kadencji, w trakcie której uchwała weszła w życie.  
 
§ 6. Traci moc uchwała: 

1. Nr XXVII/185/2012 Rady Gminy Masłów z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie 
podziału gminy Masłów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz 
siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dziennik Urzędowy Województwa 
Świętokrzyskiego z 2013 r., poz. 47). 

2. Nr XXV/231/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zmiany 
siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dziennik Urzędowy Województwa 
Świętokrzyskiego z 2016 r., poz. 2786). 

 
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego  

oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie Masłów.  
 
§ 8. Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia 

skargi do Komisarza Wyborczego w Kielcach I, w terminie 5 dni od daty podania uchwały 
do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów   

        /-/ Sylwester Wojtyna  
         
 

                       Załącznik do uchwały Nr XLVII/479/2018   



                                                                                           Rady Gminy Masłów  
z dnia 22 marca 2018 roku 

         
            
 

Numer 
obwodu 

głosowania 

Granice obwodu 
 głosowania 
(sołectwa) 

 
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej 

1. Barcza 
Brzezinki 

Szkoła Podstawowa w Brzezinkach, 
Brzezinki 43 

2. Ciekoty, Mąchocice- 
Scholasteria 

Centrum Edukacyjne Szklany Dom w Ciekotach,  
Ciekoty 76 

3. Dąbrowa Świetlica Samorządowa w Dąbrowie,  
Dąbrowa 55A 

4. Domaszowice Żłobek Samorządowy „Raj Maluszka” w Domaszowicach,  
Domaszowice 205A 

5. Masłów Drugi, Dolina 
Marczakowa 

Była Szkoła Podstawowa w Masłowie Drugim,  
ul. Krajobrazowa 55, Masłów Drugi 

6. Masłów Pierwszy Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej w Masłowie 
Pierwszym, ul. Jana Pawła II 1, Masłów Pierwszy 

7. Mąchocice Kapitulne Szkoła Podstawowa w Mąchocicach Kapitulnych 
ul. Szkolna 27, Mąchocice Kapitulne 

8. Wiśniówka Świetlica Samorządowa w Wiśniówce 
Wiśniówka 17 

9. Wola Kopcowa Dom Ludowy w Woli Kopcowej 
ul. Świętokrzyska 86, Wola Kopcowa 

 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów   

        /-/ Sylwester Wojtyna  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie do uchwały  
w sprawie podziału gminy Masłów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, 
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.  
 



 
Zgodnie 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. poz. 130) rady gmin zobowiązane są do dokonania podziału gminy 
na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji 
wyborczych w terminie 1 miesiąca od dnia podziału gminy na okręgi wyborcze. Rada gminy 
dokonuje podziału w drodze uchwały na wniosek wójta – art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 
r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 z późn. zm.). Jeżeli rada gminy nie dokona podziału 
gminy na stałe obwody głosowania w wyznaczonym terminie, podziału dokona komisarz wyborczy 
w terminie 14 dni od dnia upływu danego terminu.  
Z uwagi na krótki okres pomiędzy podziałem gminy na okręgi a podziałem na obwody oraz na  
powiązanie obu tematów, zasadnym jest dokonanie podziału na okręgi i na obwody na jednej sesji,  
przy dotrzymaniu zasady, że podziału gminy na okręgi należy dokonać w pierwszej kolejności.  
Przy dokonywaniu podziału na stałe obwody głosowania uwzględnić należy nowy zapis 
zwiększający wielkość obwodu (art. 12 § 3 Kodeksu wyborczego – od 500 do 4000 mieszkańców), 
a przy wyznaczaniu siedzib komisji przepis art. 39 § 2a stanowiący, że w jednym pomieszczeniu 
może znajdować się jeden lokal wyborczy. Pamiętać należy także o art. 186 § 1 Kodeksu 
wyborczego, który określa, że w każdej gminie, co najmniej połowa lokali obwodowych komisji 
wyborczych powinna zostać dostosowana do potrzeb wyborców niepełnosprawnych tj. obwód nr 
2- Ciekoty, Mąchocice-Scholasteria, 3-Dąbrowa, 4-Domaszowice, 6-Masłów Pierwszy, 9-Wola 
Kopcowa 
Zgodnie z art. 12 §  11 Kodeksu wyborczego „ Rada gminy, tworząc obwody głosowania, ustala 
ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych”, art. 12  §  12 „Uchwałę rady 
gminy o utworzeniu obwodów głosowania ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz 
podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. Po jednym egzemplarzu uchwały 
przekazuje się niezwłocznie wojewodzie i komisarzowi wyborczemu”. 
 
Podstawa prawna uchwały: 
art. 12 § 2, § 11 i § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.  Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r.,                 
poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) 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. poz. 130) 
 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów   

        /-/ Sylwester Wojtyna  


