Uzasadnienie
do uchwały w sprawie podziału Gminy Stawiski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów,
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Przepis art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.)
upoważnia Radę do dokonania, poprzez podjęcie stosownej uchwały, podziału na stałe obwody głosowania,
a obowiązek dokonania przedmiotowego podziału wynika z treści art. 14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.
Przepisy wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz.113 z późn. zm.). Rada Miejska
w Stawiskach dokonała nowego podziału na okręgi wyborcze w terminie do 31 października 2012 r.
Obwody głosowania tworzy się w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach powszechnych oraz
w wyborach przeprowadzanych w trakcie kadencji organów przedstawicielskich. Obwód głosowania stanowi
obszar działania jednej obwodowej komisji wyborczej przeprowadzającej głosowanie w jednym lokalu
wyborczym.
W proponowanym podziale Gminy Stawiski na obwody głosowania utrzymano generalną zasadę wynikającą
z art. 12 § 3 Kodeksu wyborczego, że o wielkości obwodu głosowania decyduje liczba mieszkańców nim
objęta. ( Treść § 3. Stały obwód głosowania powinien obejmować od 500 do 3 000 mieszkańców.
W przypadkach uzasadnionych miejscowymi warunkami obwód może obejmować mniejszą liczbę
mieszkańców.)
W związku z dokonaniem podziału gminy na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych, konieczne jest
także dokonanie zmian granic obwodów głosowania. Wynika to przede wszystkim z istniejących na terenie
gminy warunków miejscowych.
Intencją projektodawcy uchwały jest zorganizowanie jak najefektywniejszego podziału gminy na stałe
obwody głosowania, przy uwzględnieniu następujących kryteriów:
1) obciążenia zadaniami funkcjonujących komisji wyborczych,
2) liczb osób uprawnionych do głosowania w każdym z obwodów,
3) warunków lokalowych siedzib.
Szczególne warunki miejscowe wpływają w zasadniczy sposób na prawidłowy przebieg procesu
wyborczego.
Wskazanym jest utworzenie w miejscowości Stawiski dwóch odrębnych obwodów głosowania. Trzeci
i czwarty obwód pozostawałby bez zmian. Kolejną istotną zmianą w dotychczasowym podziale gminy na
obwody głosowania jest utworzenie piątego obwodu z siedzibą w Gimnazjum. Głównym powodem utworzenia
w/w obwodu głosowania jest specyfika warunków miejscowych tamtejszej siedziby (remiza OSP w Romanach
brak c.o. i bieżącej wody). W pozostałych obwodach tj. 6,7 i 8 zmian nie dokonuje się, siedziby zostają w tym
samym miejscu.
W wyniku dokonanego podziału w porównaniu do dotychczasowego w Gminie Stawiski będzie 8 Obwodów
głosowania.
Projekt uchwały został przedstawiony do konsultacji Mieszkańcom Gminy Stawiski. W ustalonym terminie
od 02 stycznia 2013 r. do 09 stycznia 2013 r. nie wpłynęły wnioski do przedstawionego projektu uchwały.
Projekt uchwały został uzgodniony z Delegaturą w Łomży Krajowego Biura Wyborczego.
Z uwagi na powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
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