
UCHWAŁA NR 217/XXVII/2017
RADY GMINY W CZERWIŃSKU NAD WISŁĄ

z dnia 28 grudnia 2017 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie podziału Gminy Czerwińsk nad Wisłą na okręgi wyborcze, ustalenia ich 
granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2017 r., 
poz.1875 z późn. zm.) w związku z art. 419 § 2 i 4 oraz art. 420 § 1 i art. 421 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - 
Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r., poz. 15 z późn. zm.) Rada Gminy w Czerwińsku nad Wisłą na wniosek 
Wójta Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr 114/XII/2012 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 24 sierpnia 
2012 r. w sprawie podziału Gminy Czerwińsk nad Wisłą na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów 
oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, w okręgu wyborczym nr 3 dopisuje się: ul. 
Sielecką.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwińsk nad Wisłą.

§ 3. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się  niezwłocznie Wojewodzie Mazowieckiemu 
i Komisarzowi Wyborczemu w Ciechanowie.

§ 4. Na niniejszą Uchwałę  wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do 
Komisarza Wyborczego w Ciechanowie w terminie 5 dni od daty podania jej do publicznej wiadomości.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego i podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
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UZASADNIENIE

W procedurze podejmowania Uchwały Nr 114/XII/2012 Rady Gminy w Czerwińsku nad
Wisłą z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Czerwińsk
nad Wisłą na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w
każdym okręgu wyborczym, nie została uwzględniona znajdująca się
w Czerwińsku nad Wisłą ulica Sielecka, która stanowiła wówczas wyłącznie ulicę dojazdową, bez
usytuowanych przy tej ulicy posesji.

W związku z powyższym istnieje konieczność uwzględnienia ulicy sołeckiej
w okręgach wyborczych, a w związku z tym dokonania zmiany granic okręgu wyborczego
nr … poprzez powiększenie o ww ulicę Sielecką. Zasadność dokonania takiej zmiany wynika
również z faktu, że obecnie przy ulicy Sieleckiej znajduje się nowo wybudowana posesja, której
mieszkańcy zostali wpisani do rejestru wyborców Gminy Czerwińsk nad Wisłą.

Po uwzględnieniu zaproponowanej zmiany, podział gminy Czerwińsk nad Wisłą
na okręgi wyborcze nie ulegnie zmianie w pozostałym zakresie i będzie zgodny z kryteriami
wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy. Proponowana
zmiana nie spowoduje również naruszenia wymaganej przepisami prawa normy
przedstawicielstwa.
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