
Uchwała Nr LIV/167/2018 Rady 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 11 kwietnia 2018 roku 

w sprawie: podziału Gminy Kosakowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, 

granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych 

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ((tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1875 ze zm.) w związku z art. 12 § 1, 2, 3, 11, 12 i 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (tekst 

jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 15 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw 

w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów 

publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 130)  

 

 

Rada Gminy Kosakowo na wniosek Wójta Gminy Kosakowo 

 

 uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Dokonuje się podziału Gminy Kosakowo na siedem stałych obwodów głosowania, ustalając ich 

numery, granice i siedziby obwodowych komisji wyborczych, jak w załączniku do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo.  

 

§ 3. 

Traci moc uchwała Nr XXXVII/4/2013 Rady Gminy Kosakowo z dnia 24 stycznia 2013 roku       

w sprawie stałych obwodów głosowania (ze zm.). 

 

§ 4. 

Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Pomorskiemu i Komisarzowi 

Wyborczemu w Słupsku.  

 

§ 5. 

Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi 

do Komisarza Wyborczego w Słupsku w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej 

wiadomości.  

 

§ 6. 

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, wchodzi     

w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Pomorskiego.  
 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

 

Podziału gminy na stałe obwody głosowania dokonuje rada gminy w drodze uchwały, na wniosek 

wójta. Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu 

zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania 

niektórych organów publicznych rada gminy obowiązana jest dokonać podziału gminy na stałe 

obwody głosowania oraz ustalić ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji 

wyborczych w terminie 1 miesiąca od dnia podziału gminy na okręgi wyborcze.  

 

Uchwałę o podziale Gminy Kosakowo na okręgi wyborcze, ustaleniu ich granic i numerach oraz 

liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu Rada Gminy Kosakowo podjęła na sesji w dniu 

27 marca 2018r. Na terenie Gminy utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych, 

określając ich granice na podstawie danych ze stanu rejestru wyborców na dzień 31.12.2017r.   

Zgodnie z art.12 § 3 ustawy Kodeks wyborczy stały obwód głosowania powinien obejmować od 

500 do 4000 mieszkańców. W oparciu o powyższe, Rada Gminy Kosakowo utworzyła na terenie 

Gminy siedem stałych obwodów głosowania: w Mostach, Rewie, Pierwoszynie, Kosakowie, 

Dębogórzu, Pogórzu i Suchym Dworze. I tak: 

• w obwodzie nr 1, obejmującym okręgi wyborcze nr 1, 2 i 3 głosować będą mieszkańcy 

Mechelinek i Mostów. Obwód liczy 3.138 mieszkańców. 

• w obwodzie nr 2, obejmującym okręg wyborczy nr 4 głosować będą mieszkańcy Rewy. 

Obwód liczy 967 mieszkańców. 

• w obwodzie nr 3, obejmującym okręg wyborczy nr 5 głosować będą mieszkańcy 

Pierwoszyna. Okręg liczy 1.041 mieszkańców. 

• w obwodzie nr 4, obejmującym okręgi wyborcze nr 6 i 7 głosować będą mieszkańcy 

Kosakowa. Obwód liczy 1.709 mieszkańców. 

• w obwodzie nr 5, obejmującym okręgi wyborcze nr 8 i 9 głosować będą mieszkańcy 

Dębogórza, Dębogórza Wybudowania i Kazimierza. Obwód liczy 2.150 mieszkańców. 

• w obwodzie nr 6, obejmującym okręgi wyborcze nr 10, 11, 12 i 13 głosować będą 

mieszkańcy Pogórza. Obwód liczy 3.277 mieszkańców. 

• w obwodzie nr 7, obejmującym okręgi wyborcze nr 14 i 15 głosować będą mieszkańcy 

Suchego Dworu. Obwód liczy 1.372 mieszkańców. 

 

 

 

 


