
  
 

 
UCHWAŁA Nr XIII/140/2016 

RADY GMINY WIDUCHOWA 
z dnia 27 czerwca 2016 r. 

 
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie podziału Gminy Widuchowa na stałe 
obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 
 

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 296)  Rada Gminy 
Widuchowa uchwala, co następuje : 
 
 

§ 1.1. Ogłasza się tekst jednolity Uchwały Nr XVII/157/2012 Rady Gminy Widuchowa z dnia 
8 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Widuchowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich 
granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 
          2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust.1 nastąpi w formie obwieszczenia Rady Gminy 
Widuchowa z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie 
podziału Gminy Widuchowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib 
obwodowych komisji wyborczych, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
          3. Obwieszczenie, o którym mowa w ust.2 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego. 
 
 
          § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa. 
 
 
          § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

          Załącznik do Uchwały Nr XIII/140/2016                                                
          Rady Gminy Widuchowa 
          z dnia 27 czerwca 2016 r. 

 
 

OBWIESZCZENIE Nr 1/2016 
RADY GMINY WIDUCHOWA 

z dnia 27 czerwca 2016 r. 
 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie podziału Gminy Widuchowa na stałe 
obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 
 
1. Na podstawie art. 16 ust. 3  ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i 
niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 296)   ogłasza się w załączniku  do 
niniejszego obwieszczenia jednolity tekst Uchwały Nr XVII/157/2012 Rady Gminy Widuchowa z 
dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Widuchowa na stałe obwody głosowania, ustalenia 
ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2012 r. 
poz.2520), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą  Nr VI/56/2015 Rady Gminy 
Widuchowa z dnia 18 czerwca 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie podziału Gminy Widuchowa 
na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji 
wyborczych. 
  
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity nie obejmuje: 
 
1) § 4 i § 5 Uchwały Nr VI/56/2015 Rady Gminy Widuchowa z dnia 18 czerwca 2015 r. zmieniającej 
uchwałę w sprawie podziału Gminy Widuchowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic 
i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2015 r., poz. 2822)  
które stanowią: 
 
    „ § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 
 
          § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.”. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

           Załącznik do Obwieszczenia 1/2016 
                                                                                              Rady Gminy Widuchowa  

z dnia 27 czerwca 2016 r. 
 

UCHWAŁA Nr XVII/157/2012 
RADY GMINY WIDUCHOWA 

z dnia 8 listopada 2012 roku 
 
w sprawie podziału Gminy Widuchowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic 
i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 
 

(Tekst jednolity) 
 

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – 
Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 , Nr 102, poz.588, Nr 147, poz.881, Nr 149, poz. 889, 
z 2012 r. poz. 1399, z 2014 r. poz. 1072) oraz art. 12 § 2, 3 i 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.  
Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz.134, Nr 94, poz.550, Nr 102, poz.588, Nr 134, 
poz.777, Nr 147, poz.881, Nr 149, poz.889, Nr 171, poz.1016, Nr 217, poz.1281, z 2012 r. poz. 849, 
poz. 951 i poz. 1529, z 2014 r. poz. 179, poz. 180 i poz. 1072, z 2015 r. poz.1043, poz.1044, 
poz.1045, poz. 2281, poz.1923, poz.1043) Rada Gminy Widuchowa uchwala,  co następuje. 
 
 
          § 1. Na terenie Gminy Widuchowa tworzy się cztery stałe obwody głosowania, których numery 
i granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do uchwały. 
 
          § 2. Traci moc Uchwała Nr XXI/234/2009 Rady Gminy Widuchowa z dnia 25 marca 2009 roku 
w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów 
 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 15, poz.639). 
 
 
          § 3.  Na ustalenia Rady Gminy w sprawach obwodów głosowania wyborcom,  
w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego                
w Szczecinie, w terminie pięciu dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej uchwały. 
 
          § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 



  
 

                                                                                            Załącznik do Uchwały Nr XVII/157/2012 
                   Rady Gminy Widuchowa 

                                                                 z dnia 8 listopada 2012 r. 
 
 
 

 
PODZIAŁ GMINY WIDUCHOWA NA STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA, 

USTALENIE ICH NUMERÓW I GRANIC 

ORAZ SIEDZIB OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH 

 
 
 

Numer  
stałego 
obwodu 

Granice 
 stałego obwodu głosowania 

Siedziba 
obwodowej komisji wyborczej 

1 

  Część Gminy Widuchowa   
  obejmująca miejscowości: 
Czarnówko, Dębogóra, Lubiczyn, 
Marwice, Pacholęta, Widuchowa, 
Widuchowa-Stacja, Widuchówko. 

Zespół Szkół w Widuchowej, 
Publiczna Szkoła Podstawowa, 
Publiczne Gimnazjum, 
ul. Barnima III 1, 
74-120 Widuchowa1) 

2 

  Część Gminy Widuchowa   
  obejmująca miejscowości: 
  Krzywin, Krzywinek, Ognica,    
  Rynica. 

Szkoła Podstawowa,  
ul. Królewiecka 42, 
74-121 Krzywin 

3 

  Część Gminy Widuchowa   
  obejmująca miejscowości: 
  Kiełbice, Kłodowo, Pąkowo,   
  Polesiny, Wilcze, Żarczyn,  
  Żelechowo. 

Świetlica Wiejska, 
Żelechowo 24, 
74-121 Krzywin 

4 
  Część Gminy Widuchowa   
  obejmująca miejscowości: 
   Bolkowice, Lubicz. 

Świetlica Wiejska, 
Lubicz 56, 
74-120 Widuchowa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

                                                           
1) w brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały Nr VI/56/2015 Rady Gminy Widuchowa z dnia 18 czerwca 2015 r. 
zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Widuchowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów 
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2015 r., poz. 2822).   



  
 

 
          Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/140/2016                                                
          Rady Gminy Widuchowa 
          z dnia 27 czerwca 2016 r. 
 

Uchwała Nr XVII/157/2012 Rady Gminy Widuchowa z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie 
podziału Gminy Widuchowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib 
obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2012 r. poz.2520) została zmieniona 
Uchwałą Nr VI/56/2015 Rady Gminy Widuchowa z dnia 18 czerwca 2015 r. zmieniającą uchwałę w 
sprawie podziału Gminy Widuchowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów 
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2015 r., poz. 2822).  
Stosownie do treści art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i 
niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 296)   ogłasza się tekst jednolity aktu 
normatywnego, nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, jeżeli był on nowelizowany, zatem podjęcie ww. 
uchwały jest zasadne. 

 


