U C H W A Ł A Nr LI/390/2018
RADY GMINY JAKTORÓW
z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie podziału gminy Jaktorów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic,
numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, celem wyborów do Rady
Gminy Jaktorów
Na podstawie art. 418 § 1, art. 419 § 1, 2 i 4, art. 420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 15 z późn. zm.) 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.
poz. 130), Rada Gminy Jaktorów działając na wniosek Wójta Gminy Jaktorów uchwala,
co następuje:
§ 1.
Dla wyboru Rady Gminy Jaktorów dokonuje się podziału gminy Jaktorów na 15 okręgów
wyborczych, ustala ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
wyborczym w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2.
Na ustalony podział gminy na okręgi wyborcze wyborcom, w liczbie co najmniej 15,
przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Warszawie w terminie 5 dni
od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaktorów.
§ 4.
Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu po jednym egzemplarzu Wojewodzie
Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie.
§ 5.
Traci moc uchwała Nr XXXVII/194/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012 r.
w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo
przyjęty w Gminie Jaktorów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jaktorów.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Byczak

Uzasadnienie
do uchwały Rady Gminy Jaktorów w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze
Na podstawie art. 413, art.414, art. 418 § 1, art. 419 § 1 14, art. 420 § 1 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. 1 ustawy z dnia 11 stycznia
2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania,
funkcjonowała 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 naszym 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 pobył 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 11.886 osób. Liczba radnych zgodnie
z zasadami określonymi w art. 17 ustawy o samorządzie gminnym w gminach do 20 tys. mieszkańców
wynosi 15 radnych. Norma przedstawicielska dla naszej gminy (liczba mieszkańców podzielona przez
liczbę wybieranych radnych) wynosi 792 osoby na 1 mandat.
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 1. 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. 396 osób - max. 1180 osób. Wskazany w załączniku do
projektu uchwały podział na okręgi wyborcze spełnia ww. wskaźniki.
W stosunku do poprzedniego podziału gminy na okręgi wyborcze w trzynastu okręgach wyborczych
określono takie same granice okręgów wyborczych jakie obowiązują dotychczas, co jest zgodne
z zapisem art. 419 § 1 Kodeksu wyborczego, że podział na okręgi wyborcze jest stały.
Jedynymi drobnymi zmianami, które należy wprowadzić to doprecyzowanie opisu granic obecnych
okręgów polegające na uzupełnieniu ich opisu o nowe ulice nieujęte w wykazie okręgów, natomiast
wykazane w prowadzonym przez GUS rejestrze TERYT.
W okręgu nr 6 obejmującym sołectwo Budy-Grzybek wzrost liczby mieszkańców spowodował
przekroczenie normy przedstawicielstwa co narusza przepisy Kodeksu wyborczego
W związku z istnieniem przesłanki wynikającej z art. 421 § 1 Kodeksu Wyborczego dokonuje się
zmiany granic okręgu wyborczego nr 6 poprzez przeniesienie części sołectwa Budy-Grzybek do
bezpośrednio graniczącego okręgu wyborczego nr 1.
Od pozostałego obszaru sołectwa Budy-Grzybek teren ten jest oddzielony lasem i stanowi swoistą
enklawę. Dokonany podział sołectwa Budy-Grzybek uwzględnia ukształtowane przez lata więzi
społeczne oraz dogodne skomunikowanie tej części sołectwa z obszarem okręgu nr 1 poprzez ulicę
Alpejską biegnącą środkiem okręgu. W okręgu nr 1 w wyniku dokonanej zmiany (przyłączenia) norma
przedstawicielstwa jest zgodna z przepisami.
Projekt podziału został skonsultowany z Krajowym Biurem Wyborczym Delegaturą w Warszawie.
Wobec powyższego wnioskuję o dokonanie podziału gminy Jaktorów na stałe okręgi wyborcze
zgodnie z projektem uchwały.
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