UCHWAŁA NR XLIII/256/18
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie podziału gminy Poświętne na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów i liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
Na podstawie art. 419 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 15 i 1098 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) w związku z art. 12 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) na wniosek Wójta Gminy
Poświętne, Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się podziału gminy Poświętne na okręgi wyborcze oraz ustala się ich numery, granice oraz
liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Na ustalenia Rady Gminy Poświętne w sprawie okręgów wyborczych wyborcom, w liczbie co najmniej
15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim, w terminie
5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaniu do
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Gminy Poświętne oraz na tablicach ogłoszeń we wszystkich sołectwach gminy.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XVII/94/12 Rady Gminy Poświętne z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie
podziału Gminy Poświętne na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów i liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2012 r. poz. 2216).
§ 5. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Łódzkiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Piotrkowie
Trybunalskim.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Wiechecki

Id: 25169954-21FF-49C0-99F9-410752159BA1. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr XLIII/256/18
Rady Gminy Poświętne
z dnia 27 marca 2018 r.
Podział Gminy Poświętne na okręgi wyborcze
Numer okręgu
wyborczego

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Liczba radnych

Granice okręgu

wybieranych
w okręgu

Sołectwa: Anielin, Stefanów
Sołectwa: Ponikła, Mysiakowiec
Sołectwo Poświętne: ul. Główna i sołectwo Poręby
Sołectwo Poświętne: ul. Akacjowa, ul. Bielawska, ul. Cicha,
ul. Dworska, ul. Jaśminowa, ul. Leśna, ul. Łąkowa, ul. Majora
Hubala, ul. Mostowa, ul. Podwiatraczna, ul. Polna, ul. Różana, ul.
Spacerowa, ul. Szkolna, Św. Marka.
Sołectwo Małoszyce
Sołectwo Studzianna
Sołectwo Buczek
Sołectwo Dęba: od nr domu 1 do nr domu 88 i numery 89, 91, 93,
95, 97 (Dęba I).
Sołectwo Dęba: od numeru domu 98 do numeru domu 190 i
numery 90, 90A, 92, 94, 96 (Dęba II).
Sołectwo Dęborzeczka
Sołectwo Brudzewice-Kolonia: od numeru 1 do numeru 42, od
numeru 55 do numeru 58 i numery 48, 50, 60i 61.
Sołectwo Brudzewice: od numeru domu 1 do numeru domu 66 i
numery 68 i 68a.
Sołectwo Brudzewice Kolonia: od numeru 43 do 47 i nr 59.
Sołectwo Brudzewice: od numeru domu 67 do numeru domu 130.
Sołectw Wólka Kuligowska
Sołectwo Gapinin
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Uzasadnienie
Na podstawie art. 413, art.414, art. 418 S 1, art. 419 S 1 i 4, art. 420 S I ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. —
Kodeks wyborczy (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 15 z późn.zm.) Rada Gminy, na wniosek Wójta, dokonuje
podziału gminy na 15 stałych jednomandatowych okręgów wyborczych ustalając ich numery i granice oraz
liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu według normy przedstawicielstwa. Podziału gminy na okręgi
wyborcze dokonuje się w związku z art. 12 ust. I ustawy z dnia I l stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw
w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych
organów publicznych (Dz. U. poz. 130) w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie tej ustawy.
Przy ustalaniu podziału gminy na okręgi wyborcze uwzględnia się liczbę mieszkańców ujętych w stałym
rejestrze wyborców danej gminy na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonuje się podziału
tzn. podejmuje uchwałę (w tym przypadku na dzień 31 grudnia 2017 r.) Liczba mieszkańców jest to suma: liczby wyborców ujętych w rejestrze wyborców z urzędu;
-liczby wyborów wpisanych do rejestru na własny wniosek;
-oraz pozostałych osób zameldowanych na pobyt stały z pominięciem osób, co do których otrzymano
zawiadomienie o wpisaniu do rejestru wyborców w innej gminie.
Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi 2742 osób. Liczba radnych zgodnie z zasadami
określonymi w art. 17 ustawy o samorządzie gminnym w gminach do 20 tys. mieszkańców wynosi 15 radnych.
Norma przedstawicielstwa dla naszej gminy (liczba mieszkańców podzielona przez liczbę wybieranych
radnych) wynosi 182 osoby .
W gminach na terenach wiejskich okręgiem wyborczym jest jednostka pomocnicza, czyli sołectwo bądź
osiedle. Jednostki pomocnicze łączy się w celu utworzenia okręgu lub dzieli jeżeli liczba wybieranych radnych
byłaby większa niż I .
W każdym okręgu tworzonym dla wyboru rady w gminie wybiera się 1 radnego.
Przy podziale na okręgi liczba mieszkańców w danym okręgu powinna mieścić się pomiędzy 0,50 a 1,49
normy przedstawicielstwa, tj. min. 91 osób — max. 271 osób. Wskazany w załączniku do projektu uchwały
podział na okręgi wyborcze spełnia ww. wskaźniki.
Biorąc pod uwagę, iż w okręgu nr 1 Anielin, Ponikła oraz Stefanów została przekroczona norma
przedstawicielstwa — 1,56, a w sołectwie Brudzewice gdzie norma przedstawicielstwa wynosi 2,39 (2
mandaty) przydzielono uprzednio trzy mandaty, niezbędny był nowy podział.
Z uwagi na fakt, że większość jednostek pomocniczych nie posiada odpowiedniej liczby mieszkańców na
dzień 31 grudnia 2017 roku, odpowiadającej normie przedstawicielstwa, wystąpiła konieczność łączenia
sąsiadujących ze sobą jednostek pomocniczych dla utworzenia okręgów wyborczych
Projekt podziału został skonsultowany z Krajowym Biurem Wyborczym Delegaturą w Piotrkowie
Trybunalskim.
Mając na uwadze powyższe wnioskuję o dokonanie podziału Gminy Poświętne na stałe okręgi wyborcze
zgodnie z projektem uchwały.
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