
UCHWAŁA NR L/ 261 /2018
RADY MIEJSKIEJ W GNIEWKOWIE

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Gniewkowo na okręgi wyborcze

Na podstawie art. 419 § 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017r. 
poz. 15 i 1089 oraz z 2018r. poz. 4, 130 i 138) w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 
11 stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, 
funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018r. 
poz. 130), na wniosek Burmistrza Gniewkowa, Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dla wyboru Rady Miejskiej w  Gniewkowie dokonuje się podziału Gminy Gniewkowo 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 Bydgoszczy II.

§ 3. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w  Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz podaje do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń  
na terenie sołectw oraz w Urzędzie Miejskim.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Przemysław Stefański
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Załącznik do Uchwały Nr L/ 261 /2018

Rady Miejskiej w Gniewkowie

z dnia 28 marca 2018 r.

Podział Gminy Gniewkowo na okręgi wyborcze

Nr okręgu 
wyborczego Granice okręgu wyborczego

Liczba 
wybieranych 
radnych

1 Miasto Gniewkowo –część  obejmująca ulicę 700-lecia  1
2 Miasto Gniewkowo- część obejmująca ulicę dr. Jana Dreckiego 1
3 Miasto Gniewkowo- część obejmująca ulice: Dworcową, Gerharda 

Pająkowskiego, Zieloną
1

4 Miasto Gniewkowo- część obejmująca ulice Agnieszki Osieckiej, 
Cegielną, generała Józefa Hallera, Generała Władysława  
Sikorskiego, Jana Kasprowicza, Jęczmienną, Jodłową, Krótką, 
Marii Konopnickiej, Michałowo, Sosnową, Świerkową, Toruńską , 
Wojska Polskiego, Zajezierną, Żytnią

1

5 Miasto Gniewkowo- część obejmująca ulice: 17 Stycznia nr 1-15, 
nr 17, nr 19, Jana Kilińskiego, Kolejową, Ogrodową , Piasta, 
Przemysłową, Walcerzewice

1

6 Miasto Gniewkowo- część obejmująca ulice: 17 Stycznia nr 20-46, 
nr 16, nr 18, Cichą, Cmentarną,  Działkowców, Fryderyka Chopina, 
Inowrocławską, Kwiatową, Parkową, Powstańców Wielkopolskich, 
Rzemieślniczą, Słoneczną,  Spółdzielczą, Stanisława Moniuszki, 
Usługową

1

7 Miasto Gniewkowo- część obejmująca ulice:  Ignacego Jana 
Paderewskiego, Kątną,  Kościelną, Króla Jana III Sobieskiego, 
Księstwa Gniewkowskiego, Nową, Podgórną, Rynek, Spokojną, 
Średnią, Św. Mikołaja, Wałową,  Zamkową

1

8 Sołectwo : Wierzchosławice 1
9 Sołectwa: Skalmierowice, Szadłowice, Więcławice 1
10 Sołectwa: Gąski, Szpital, Wierzbiczany 1
11 Sołectwa: Bąbolin, Ostrowo, Wielowieś 1
12 Sołectwa: Perkowo, Suchatówka, Zajezierze 1
13 Sołectwa: Godzięba, Kaczkowo 1
14 Sołectwa: Kawęczyn,  Kijewo, Markowo , Żyrosławice 1
15 Sołectwa: Klepary,  Lipie, Murzynko, Murzynno 1
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UZASADNIENIE

Zgodnie 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. poz. 130) rady gmin zobowiązane są do dokonania

podziału gmin na okręgi wyborcze w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie tej ustawy, tj. do

dnia 1 kwietnia 2018 r.

Do dokonania nowego podziału zobowiązane są rady wszystkich gmin, nawet jeśli nie uległy

zmianie przepisy dotyczące liczby mandatów w poszczególnych okręgach. Jeżeli rada gminy

nie dokona podziału gminy na okręgi wyborcze w wyznaczonym terminie, podziału dokona

komisarz wyborczy w terminie 14 dni od dnia upływu tego terminu.

Podział na okręgi wyborcze jest stały, z zastrzeżeniem art. 421 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 z późn. zm.). Rada gminy dokonuje podziału w

drodze uchwały na wniosek burmistrza ustalając numery i granice okręgów oraz liczbę

radnych wybieranych w każdym okręgu (art. 419 § 2 Kodeksu wyborczego).

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 dokona podziału gminy na okręgi wyborcze, tzn. podejmie

uchwałę.

Liczba mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców Gminy Gniewkowo na dzień

31 grudnia 2017 r. to 14.081 osób. Liczba mandatów dla gminy do 20 tys. mieszkańców

wynosi 15, a w każdym okręgu tworzonym dla wyboru rady w gminie wybiera się jednego

radnego.

W Gminie Gniewkowo pozostaje więc podział na 15 jednomandatowych okręgów

wyborczych. Norma przedstawicielstwa na jeden mandat wynosi 939. Dzieląc liczbę

mieszkańców danego okręgu przez wyliczoną normę przedstawicielstwa otrzymujemy

sugerowaną liczbę mandatów dla danego okręgu, przy czym ułamki liczby mandatów

wybieranych w okręgu wyborczym równe lub większe od 1/2 zaokrągla się w górę do liczby

całkowitej (art. 419 § 2 Kodeksu wyborczego). Z tak przeprowadzonych wyliczeń wynika, że

proponowany podział odpowiada normom.

Mając powyższe na uwadze, pomimo zmian w liczbie mieszkańców w poszczególnych

okręgach w stosunku do podziału z 2012 roku, proponuję pozostawienie dotychczasowego

podziału na okręgi. Okręgi spełniają określone przepisami normy, warto więc zachować znany

mieszkańcom podział uwzględniający ukształtowane przez lata przyzwyczajenia i więzi

społeczne.

Mając powyższe na uwadze, na mocy art. 419 § 2 Kodeksu wyborczego wnoszę o dokonanie

Podziału Gminy Gniewkowo na okręgi wyborcze zgodnie z przedłożonym projektem uchwały.
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