
UCHWAŁA NR XXXVI/188/2013
RADY GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA

z dnia 18 marca 2013 r.

w sprawie:podziału Gminy Jerzmanowice – Przeginia 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 2011r. kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz 
112 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy prowadzające ustawę – Kodeks 
wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) na wniosek Wójta Gminy 
Jerzmanowice-Przeginia 

Rada Gminy Jerzmanowice – Przeginia uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Dokonuje się podziału obszaru Gminy Jerzmanowice – Przeginia na 8 stałych obwodów głosowania. 

§ 2. 

Numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa złącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jerzmanowice – Przeginia. 

§ 4. 

Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się Komisarzowi Wyborczemu w Krakowie i Wojewodzie 
Małopolskiemu. 

§ 5. 

Na niniejszą uchwałę wyborcom, w ;liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza 
Wyborczego w Krakowie, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości. 

§ 6. 

Traci moc uchwała Rady Gminy Jerzmanowic-Przeginia Nr XXVII/122/00 z dnia 26 czerwca 2000r. w sprawie 
utworzenia obwodów głosowania na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia. 

§ 7. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz podaniu do publicznej 
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 8. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Jerzmanowice-Przeginia 

mgr inż. Zbigniew Synowiec
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/188/2013 

Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia 

z dnia 18 marca 2013 r. 

Podział Gminy Jerzmanowice-Przeginia na stałe obwody głosowania 

Nr obwodu 
głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej 

komisji wyborczej 

1 Część sołectwa Jerzmanowice  + sołectwo 
Gotkowice Obwód nr 1 w swoich granicach zawiera 
terytorialnie całe Gotkowice oraz część Jerzmanowic. 
Południowa granica tego obwodu biegnie w miejscowości 
Jerzmanowice od skrzyżowania drogi krajowej A94 i drogi 
powiatowej Sąspów-Ojców wzdłuż drogi gminnej 
oznaczonej w ewidencji gruntów nr 442, następnie na 
skrzyżowaniu koło cmentarza i biegnie wzdłuż drogi 
gminnej oznaczonej jako działka nr 397, następnie na 
skrzyżowaniu zakręca i biegnie wzdłuż drogi oznaczonej 
nr działki 36/1 do wysokości działki oznaczonej nr 81/8, 
i dalej wzdłuż granicy między działką nr 82/7, a działkami 
81/5 i 81/6 do granicy Jerzmanowic z Czubrowicami. Od 
tego miejsca granica tego obwodu biegnie wzdłuż granicy 
administracyjnej Jerzmanowic z Czubrowicami i z 
Przeginią, później wzdłuż granicy administracyjnej  
Gotkowic z Przeginią, z Sułoszową I i z Sąspowem do 
skrzyżowania drogi krajowej A94 z drogą powiatową  
czyli do punktu początkowego. 

Remiza OSP 
w Gotkowicach, 
Gotkowice 34 

2 Sołectwo Jerzmanowice ( z wyłączeniem części 
uwzględnionej w obwodzie nr 1). 
Granica obwodu nr 2 biegnie od skrzyżowania drogi 
krajowej A94 z drogą powiatową Sąspów-Ojców , wzdłuż 
drogi krajowej po granicy Jerzmanowic z Sąspowem 
w kierunku Krakowa,  następnie biegnie po granicy 
administracyjnej obrębu Jerzmanowice z Bębłem, 
w dalszej części po granicy z obrębem Łazy, aż do granicy 
Jerzmanowic z Szklarami. Granica obwodu w dalszej 
części   biegnie po granicy Jerzmanowic z Szklarami, dalej 
z Racławicami i z Czubrowicami do wysokości  działki nr 
81/6 i w dalszej części biegnie wzdłuż granicy między 
działkami oznaczonymi jako nr 81/5 i 82/3 do przecięcia 
się z drogą gminną oznaczoną nr 36/1, dalej załamuje się 
w kierunku północno-wschodnim i biegnie po drodze ozn. 
nr 36/1 do skrzyżowania z drogą gminną ozn. nr 397, 
następnie po drodze ozn. nr 397 do skrzyżowania k. 
cmentarza i następnie drogą ozn. nr 442 do punktu 
początkowego tj. skrzyżowania drogi krajowej A94 
z drogą powiatową Sąspów-Ojców. 

Zespól Szkół 
w Jerzmanowicach 
Jerzmanowice 366 

3 Sołectwo Szklary Szkoła Podstawowa 
w Szklarach 
Szklary 121 

4 Sołectwo Łazy Przedszkole 
Samorządowe 
w Jerzmanowicach 
Łazy 39 
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5 Sołectwo Sąspów Szkoła Podstawowa 
w Sąspowie 
Sąspów 32 

6 Sołectwo Przeginia Dom Ludowy 
w Przegini 
Przeginia 116a 

7 Sołectwo Czubrowice Szkoła Podstawowa 
w Czubrowicach 
Czubrowice 85 

8 Sołectwo Racławice Budynek 
Wielofunkcyjny 
w Racławicach, 
Racławice 54a 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Jerzmanowice-Przeginia 

mgr inż. Zbigniew Synowiec
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVI/188/2013

Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia

z dnia 18 marca 2013 r.

W świetle art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy, 
w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks Wyborczy, na 
wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy dokonuje podziału Gminy Jerzmanowice-Przeginia na stałe obwody 
głosowania. 

W proponowanym podziale gminy na obwody głosowania kierowano się zasadą , że wielkość obwodu 
głosowania winna mieścić się w granicach od 500 do 3000 mieszkańców. 

Art 12 § 11 Kodeksu wyborczego ustanawia obowiązek określenia w uchwale o podziale gminy na 
obwody głosowania siedzib obwodowych komisji wyborczych. Proponując lokale na siedziby komisji wyborczych 
starano się je wyznaczyć w miejscach zapewniających wyborcom łatwy do nich dostęp. Pozostawiono 
dotychczasowe lokalizacje z uwagi na koszty finansowe, które musiały by być poniesione z utworzeniem nowych 
lokali wyborczych. Uwzględniono również dyspozycję w zakresie wyznaczenia odpowiedniej liczby siedzib 
obwodowych komisji wyborczych w budynkach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych ( OKW 
Gotkowice i OKW Racławice). 
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