PROJEKT Nr ….
UCHWAŁA NR ……/……./12
RADY GMINY LISEWO
z dnia … sierpnia 2012 r.

w sprawie okręgów wyborczych

Na podstawie art. 419 § 2 i 3 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 oraz z 2012, poz. 849), w związku z
art. 13 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 i Nr 149, poz. 889), na wniosek Wójta
Gminy Lisewo, Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dla wyboru Rady Gminy Lisewo dokonuje się podziału Gminy Lisewo na okręgi
wyborcze, ustalając ich numery i granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
wyborczym, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oraz Komisarzowi
Wyborczemu w Toruniu.

§ 3. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaje się do publicznej wiadomości poprzez
rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy w Lisewie i w sołectwach gminy Lisewo.

§ 4. Na ustalony podział gminy na okręgi wyborcze wyborcom, w liczbie co najmniej 15,
przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Toruniu, w terminie 5 dni od
daty podania do publicznej wiadomości niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
Mieczysław Szymborski
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Projektodawca: Wójt Gminy Lisewo - Jerzy Cabaj
Projekt sporządziła: Sekretarz Gminy - Halina Chrzanowska
Uzasadnienie: Obowiązująca od ubiegłego roku Ustawa Kodeks wyborczy wprowadziła
zasadniczą zmianę dotyczącą okręgów wyborczych. Art. 418 § 1 tej ustawy mówi, że „W każdym
okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady w gminie nie będącej miastem na prawach powiatu
wybiera się 1 radnego”. Zgodnie z art.13 ust.1. ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy
wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz.113 z późn. zm.) rady gmin
zobowiązane są do dokonania podziału gmin na okręgi wyborcze, w terminie 15 miesięcy od dnia
wejścia w życie ustawy, tj. do dnia 1 listopada 2012 r. 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 rada gminy dokonuje podziału gminy na
okręgi wyborcze. W naszym przypadku jest to stan z dnia 30 czerwca 2012 r. ( liczba ludności 5.309 ) i dlatego uchwała w tej sprawie musi zostać podjęta nie później niż 30 września br.
Przy dokonywaniu podziału należy przestrzegać zasady, że w gminach na terenach wiejskich
okręgiem wyborczym jest jednostka pomocnicza gminy (sołectwo). Jednostki pomocnicze gminy
łączy się w celu utworzenia okręgu lub dzieli się na dwa lub więcej okręgów wyborczych, jeżeli
wynika to z konieczności zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa oraz jeżeli w gminie nie
będącej miastem na prawach powiatu liczba radnych wybieranych w danej jednostce pomocniczej
byłaby większa niż 1 (art. 417 § 2-4 Kodeksu wyborczego).
Co do zasady nie powinno się tworzyć okręgów wyborczych składających się z jednostki
pomocniczej gminy i części innej jednostki pomocniczej gminy, niegraniczących ze sobą jednostek
pomocniczych. Jednakże jeżeli układ przestrzenny gminy, w powiązaniu z liczbą mieszkańców
poszczególnych jednostek pomocniczych na obszarze gminy, jest tego rodzaju, że nie pozwala na
utworzenie okręgów składających się z graniczących ze sobą jednostek pomocniczych, wówczas
możliwe jest odstąpienie od tych zasad.
Dokonanie podziału na okręgi wyborcze następuje według jednolitej normy przedstawicielstwa
obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych wybieranych do
danej rady. Dla Gminy Lisewo wynosi ona 354 ( 5309: 15). Następnie liczbę mieszkańców w
okręgu dzieli się przez jednolitą normę przedstawicielstwa w gminie z zastosowaniem zaokrągleń
liczby mandatów w górę do całkowitej liczby mandatów, jeżeli ułamek liczby mandatów w okręgu
jest równy lub większy niż 1/2 mandatu i odrzuceniem ułamka mandatu mniejszego niż 1/2. Zasady
tej należy bezwzględnie przestrzegać. Niedopuszczalne są odstępstwa od ustawowo określonej
ścisłej procedury ustalania liczb mandatów przypadających poszczególnym okręgom
wyborczym, bez względu na motywy, którymi kierować by się miały organy gminy dążące do
takich odstępstw.
Projekt uchwały został skonsultowany i zaakceptowany przez Komisarza Wyborczego w Toruniu.

