
UcrrwAŁA NR XXIIV142/2012
RADY MIEJSKIEJ W GNIEWKOWIE

z dniaf6 \\rześr\ia 2012 r,

w śplawie podziału Gminy GniewkorYo ns okręgi rrYborcze

Napods taw ieań '419$2 i3u Ś tawyzdn ia5sĘ ' c zn i a2011r . -Kodekswyborczy (Dz .U .Nr2 l , poz ' l 12 ,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 oraz Nr 2l7, poz. ]28I, z20I2r' poz' 849) w fwiązk'd z art. 13 ustawy z d ia 5 stycznia 20l1 r' - Przępisy
wprowadfające ustawę _ Kodeks wyborczy (Dz' U. Nr 21' poz. 113, Nr 102, poz. 588, NI 147, poz. 88l oraz Nr
l49, poz. 889), na wniosek Burmistfza Gniewkową Rada Miejskł uchwala, co następqje:

s 1' Dla if'boru Rady Miejskiej w Gniewkowie dokonuje się podziafu Gminy Gniewkowo na okręgi wyborcze,
ustalając ich numery igranice oraz liczbę radnych wybiemnych w kazdym okręgu !łyborczym, Zgodnie
z za.lącznikiem do niniejszej uchwały.

$ 2' Uchwałę pŹekazuje się Wojewodzie Kujarvsko-Pomorskiemu orźŹ Komisarzowi wyborczemu
w Bydgosuczy.

$ 3. Uchwałę ogłasza się w Dzienrriku Użędowyn Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Biutetyl1ie
Infomacji PDblicmej oraz podaje się do publicznej wiadomości poprzez rczplakatowanie w miejscach pub1icznych
(rra tablicach ogłoszęń na terenie miasta Gniewkowa iw solęctwach)' na tablicy infomacyjnej urfędu oraz
opublikovlane w pmsie lokalnej .

$ 4. Na ustalony podział Gminy na okęgi wyborcze wyborcom, w liczbie co najmniej 15, pżystugitje prawo
wniesienia skargi do Komisarza Wyborczęgo w Bydgoszczy, w teminie 5 dni od daty podania niniejszej uchwaĘ
do pubJicznej wiadomości.

s 5. Wykonanie uchwały powieŻa się Burmistżowi Gniewkowa.

$ 6. Uchwala lvchodzi w zycio z dniem podjęcia.
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Uzasadn ien ie

Ustawa z dnia 5 stycznia 201lr. _ Kodeks wyborczy, która weszła w życie z dniem l sierpnia 201lr', wprowadzi'ła
w ań' 418 $ 1 zasadę' że w okręgu .t\ybolczym tworzonym dla $rybonr rady w gminie niebędącej miastem na
prawach powiatu \ĄTbiera się l radnego' Jęst to regulacja odmienna niż obowiĄzująca dotychczas w ordynacji
\',yborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojęwództw, która zakładała w}bór w olcęgu \łyborczym od
1 do 5 ndnych' Jednocześnie pŹepis ań' 13 usta\ry z dnia 5 s1ycmia 201 1 r. Przepisy wprowadzające ustawę _

Kodeks \łYborczy zobowiqguje wszystkie rady gmin do dokonania podziafu gmirry na okręgi wyborcze
w Nyborach do rady gminy w teminie 15 miesięcy od dnia wejścia w zycie tej ustawy tzn. do l listopada 2012
rokll. Ponadto w arrykulo tym stwierdza się, że przy ustalaniu podziału na okręgi \\}borcze uwzględnia Się liczbę
mieszkńców ujętych w stałym rejestrze wyborców danej gminy na koniec kwartału poprzedzającego kwartał,
w którym rada gminy dokonDje podziału gminy na okęgiwyborcze. według stanu na dzień 30 czerwcaz'|f r'
liczba mieszkańców Gminy Gniewkowo wynosiła 14562. Zgodnie z an. l7 ustawy z dl a 8 marca 1990 r.
o samorządzie gnrifu1ym, w gminach do 20.000 mięszkańców w skład rady wchodząradni \"/ liczbie 15.
Z porównania danych o liczbie mieszkańców z ań. 17 usta$T o samorządzie gminnym wyniką że do Rady Cnriny
Gniewkowo $ybięranych będzie 15 radnycl! cfyli ta sama ilość co wedfug obowiąfującego stanu prawnego.
Przedstawiony Wysokiej Radzie projekt podziału gminy na okręgi wyboroze, opracowany został zgodnie
z zasadani twożenia okręgów wyborczych wynikający z art' 417 _ 4l9 Kodeksu wyborczęgo, to znaczyi
lv kazdym okręgu rlyborczym tworzonym dla wyboru rady wybierany będzie 1 radny' Proponorvany podzial na
okręgi wryborcze nie narusza generalnej reguły, że o ilości mandatów decyduję liczba mieszkańców przypadająca
na l mandat (norma przedstawicielstwa), stanowiąca naczęlnązasadę równości wyborów, zapisaną w ań. 369
Kodeksrr *ryborczego' Normę przedstarvicielstwa oblicza się przęz podfielenie liczby mieszkańców gminy przęz
liczbę radnych. wynosi ona 970,8000. Z uwagi a to, iź nięmożliwejest dokonanię podziału gminy na okręgi
wyborcze w sposób zape!"r'niający dokladne zachowan ie j ednolit€j no.my przedstawicięlstwa w kazdym okęgu
wyborczym, ustawodawca ustalił zakes dopuszczalnego odchylenia odjednolitej normy przedstawicielshva'
Z pżepisu ań'419 s 2 i 3 Kodeksu wyborczego wynika, że dopuszcfalnejest tworzenie na obszarze gminy
jednomandato\\'ch okęgó.\'r' wyborczych, w których Iiczba mieszkańcówjest równa 50% wartośc i jednolitej

normy przedstawicięlstwa lub większa od niej, a zarazem jest mnięjsza od 150% tej wańości' w przedsta]vionym
podziale gminy na okręgi $yborcze,dla zachowaniajednolitęj nomy przedstawicielstwa ,uwzg]ędniono zasadę, że
jednostkę pomocnicząjakĄjest miasto Gniewkowo, podzielono na kilka okręgów wyborczych, natomiast na
terenach wiejskich okęgiem wyborczym jestjedna bądź kilkajednostek pomocniczych. Nowy podział Gminy
Gniewkowo na okęgi wybo|cze tworzony dla wybonr Rady Miejskiej w Gnięwkowie obowiąz'.wał będzie dla
wyborów przeprowadzanych na kadencję Rady w latach 2014 _ 2018.
Projektodawcą uchwały j est Burmistz Gniewkowa.
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załącznik do Uchwaty N r XxU] I42l20l2

Rady Miejskiej w Gniewkowie

z dnia26 wrześ|'ia 2012 t.

Podzial Gminy GniewkorYo na okręgiwyborcze

Granice okęgu wyborczęgo
Liczba

miasto Giiewkuwo -częsć obejmljąca u|'700tceia I
z miasto Gniewkowo.część obe.jnująca ulicę dr Jana Dreckiego I
l miaśo Gniewkorvo. część obeimująca ulice: Dwo.cową , Gerharda Pająkowskie8o. Zieloną I

4
miasto GĘiewkowo. część obejńująoa ulice:2l stycznią AgJ esfki osieckie.j' Cęgiolną Jana Kdprowicfa.
Jęcmienną cen. władysława sikorskiego, KIótką Marii Kompnickiej, Michalowo' Toruńsk' wojsk.
Polskiego, Zajezierną Ż}t'ią

I

5 miasto Gniewkowo . częŚć obejmująca ul'ce: 17 Srycznia nr l.l5. !r i7, fu 19, Jana Kilińskiego. Kole.jową
ogrodowąPiastą Przemysłową walceŹewice I

6
niaśo Gdewkowo. część obejmująoa ulice:l7 siycznia fu 20.46' nr
DziałkowcÓw.rryderyka Chopiną Inowrocławską Kwiatową Parkowfo
Rzemieśldczą słolecaą spóldzielczą stnnisfawaMoniuszki, Usłu8ową

ló 'ff 18' cichą Cmęntarnł
PowŚańców WielkopolskicĘ I

7
nia$o cniewkowo- część obejmująca dicĘ Ignacego Jana Pade.ewskiego, Kątną Kościelną Kjola ]ana tII
sobieskiego' Iśięshva GDiewkowskiego, Nową PodgÓlną RyneŁ Spokojną średn|ą Sw' Mikołają walową I

8 soleclwo Wierzchoslawice

9 sołectwa: skalni€|owice' szadłowioą Wiecławice
l 0 sołectwa: Gąski' szpital, wierzbiczaly
l l Śołechva Bąbolin' oshowo, Wielowieś
12 solectwa: Perkowo. qudatówka' Zajezi€rz€
t l solechva] Godziębą Kaczkowo

sotectwa: Kawęczyn' Kijewo. MaJkowo, Zyrosla\łioe
l 5 soł€ctwa: Klepary, Lipie' ML!.zyn|o' Murzynno
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