UCHWAŁA NR XXXI/202/2018
RADY GMINY WILCZYCE
z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie podziału Gminy Wilczyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
Na podstawie art. 419 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz 15 i 1089
oraz z 2018 r. poz. 4,130 i 138) 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. z 2018 r. poz 130)
Rada Gminy Wilczyce działając na wniosek Wójta Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Wilczyce na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.
§ 2. Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym określa załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce.
§ 4. Uchwała
podlega
niezwłocznemu
i Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach II.

przekazaniu

Wojewodzie

Świętokrzyskiemu

§ 5. Przepisy uchwały mają zastosowanie do kadencji Rady Gminy Wilczyce i kadencji Wójta Gminy
Wilczyce, następujących po kadencji, w trakcie której uchwała weszła w życie.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XVII/91/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 26 października 2012 r. w
sprawie podziału Gminy Wilczyce na okręgi
wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz podaniu
do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Wilczyce .
§ 8. Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do
Komisarza Wyborczego w Kielcach II, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości
w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie
Województwa Świętokrzyskiego.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Krakowiak
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Załącznik do Uchwały Nr XXXI/202/2018
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 27 marca 2018 r.
Podział Gminy Wilczyce na okręgi wyborcze

Nr okręgu
wyborczego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Granice okręgu
Sołectwo Wilczyce od nr 1do nr 64 , od nr 75 do nr 86
i od nr 170/1 do nr 170/4
Sołectwo Wilczyce od nr 65 do nr 69 A, od nr 122 do nr 156,
od nr 171/1 do końca
Sołectwo Wilczyce od nr 70 do nr 74, od nr 87 do nr 121, od
nr 157 do nr 169 i sołectwo Bugaj
Sołectwo Daromin od nr 1 do nr 95 i nr 151 i 152
Sołectwo Daromin od nr 96 do końca (bez nr 151 i 152)
i sołectwo Bożęcin
Sołectwo Przezwody
Sołectwo Zagrody i sołectwo Dacharzów
Sołectwo Radoszki od nr 1 do nr 41, od nr 96 do nr 114 i od
nr 124 do końca
Sołectwo Radoszki od nr 42 do nr 95, od nr 115 do nr 123
Sołectwo Wysiadłów
Sołectwo Łukawa od nr 1 do nr 78 i od nr 124 do końca
Sołectwo Łukawa od nr 79 do nr 123A
i sołectwo Ocinek
Sołectwo Gałkowice – Ocin
Sołectwo Pielaszów i sołectwo Dobrocice
Sołectwo Pęczyny i sołectwo Tułkowice
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Liczba radnych
wybieranych w okręgu
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXI/202/2018 Rady Gminy Wilczyce z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału
Gminy Wilczyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu wyborczym.
Na podstawie art. 419 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyboczy ( Dz. U. z 2017 r. poz 15 i 1089
oraz z 2018 r. poz. 4,130 i 138) 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. z 2018 r. poz 130)
podział Gminy na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym
okręgu ustala na wniosek Wójta, Rada Gminy według jednolitej normy przedstawicielstwa obliczonej
przez podzielenie liczby mieszkańców przez liczbę radnych wybieranych do danej rady.
Liczba mieszkańców Gminy Wilczyce nadzień 31.12.2017 r. wynosiła 3839 osoby, liczba mandatów
wynosi 15 , stąd też gminę należy podzielić na 15 okręgów wyborczych, wybierając w każdym okręgu
1 radnego. Zgodnie z wynikiem matematycznym norma przedstawicielstwa wynosi 255,93 mieszkańców.
W związku z tym, iż dotychczasowy podział na okręgi wyborcze spełnia wymogi Kodeksu
Wyborczego, stąd zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie należy podjąć uchwałę
w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze określającą takie same granice okręgów wyborczych jak
obowiązujące dotychczas.
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