PROJEKT

UCHWAŁA Nr ……..
RADY MIASTA MILANÓWKA
z dnia …………
w sprawie: podziału Gminy Milanówek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Na podstawie art. 12 § 1, § 2, § 3, § 11 i § 12 oraz art. 186 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.
Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 13 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. z 2018 r. poz. 130) Rada Miasta Milanówka, działając na wniosek Burmistrza
Miasta Milanówka, uchwala, co następuje:
§ 1.
Dokonuje się podziału gminy na 7 stałych obwodów głosowania.
§ 2.
Numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa Załącznik Nr 1
do niniejszej uchwały.
§ 3.
Granice poszczególnych obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych
- w ujęciu graficznym, przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.
§ 5.
Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu
w Warszawie.
§ 6.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu
do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej.
§ 7.
Przepisy uchwały mają zastosowanie do kadencji organów stanowiących jednostek samorządu
terytorialnego i kadencji burmistrzów, następujących po kadencji, w trakcie której uchwała weszła
w życie.

§ 8.
Zgodnie z zapisem art. 12 §13 Kodeksu Wyborczego wyborcom w liczbie co najmniej 15,
przysługuje prawo wniesienia skargi do komisarza wyborczego w terminie 5 dni od daty podania do
publicznej wiadomości niniejszej uchwały.
§ 9.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 10.
Traci moc Uchwała Nr 199/XX/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 września 2012 r.
w sprawie podziału Gminy Milanówek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Przewodnicząca
Rady Miasta Milanówka
mgr Małgorzata Trębińska

UZASADNIENIE
Stosownie do art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. – o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. z 2018 r. poz 130) w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania,
funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, zarówno tworzenie obwodów
głosowania jak i dokonywanie zmian w podziale na obwody należy do kompetencji rady gminy.
Wnioski w tej sprawie przedkłada Radzie Miasta Milanówka Burmistrz Miasta Milanówka.
Zgodnie z § 11 art. 12 Kodeksu wyborczego (Dz. U. z 2017 r. poz 15 i 1089 oraz z 2018 r.
poz. 4, 13 i 138) Rada Miasta tworząc obwody ustala ich numery, granice oraz siedziby
obwodowych komisji wyborczych.
Mając na uwadze wzajemne dostosowanie podziału na okręgi do podziału gminy na stałe
obwody głosowania prace w tym zakresie powinny być prowadzone jednocześnie.
Zasady tworzenia obwodów głosowania określone zostały w Dziale I Rozdziale 3 Kodeksu
wyborczego. Stały obwód głosowania powinien obejmować od 500 do 4000 mieszkańców;
w przypadkach uzasadnionych miejscowymi warunkami może obejmować mniej niż 500
mieszkańców (art. 12 § 3).
Burmistrz przygotowując projekt uchwały w sprawie podziału gminy na stałe obwody
głosowania uwzględnił podział na okręgi wyborcze. Dotychczas na terenie Gminy Milanówek
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. Liczbę mieszkańców w poszczególnych obwodach głosowania przedstawia
poniższe zestawienie.
Numer obwodu
I
II
III
IV
V
VI
VII

Liczba mieszkańców
1862
2171
2849
1972
2407
2425
2169

Zgodnie z zapisem art. 186 § 1 Kodeksu Wyborczego zostaje spełniony warunek
dostosowania minimum ½ lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W związku ze zmianą Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) zmianie ulegają również nazwy siedzib Obwodowych
Komisji Wyborczych mieszczące się dotychczas w Zespołach Szkół Gminnych na terenie miasta
Milanówka, wskazane w poniższym zestawieniu.
Numer
obwodu

Dotychczasowa siedziba
OKW

Obecna siedziba OKW

III

Zespół Szkół Gminnych Nr 3,
ul. Żabie Oczko 1

Szkoła Podstawowa Nr 3,
ul. Żabie Oczko 1

VI

Zespół Szkół Gminnych Nr 1,
ul. Królewska 69

Szkoła Podstawowa Nr 1,
ul. Królewska 69
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