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.
Na podstawie art. 419 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 , Nr 26 poz. 134,
Nr 94 poz. 550, Nr102 poz.588, Nr 134 poz.777, Nr 149 poz.889, Nr 147 poz. 881, Nr171 poz. 1016, Nr 217 poz.
1281 i z 2012 r poz. 849 ) w związku z art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę –
Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 , Nr 102 poz.588, Nr 149 poz. 889 Nr 147 poz. 881 ) 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
Wyborczemu w Kielcach II

niezwłocznemu

przekazaniu

Wojewodzie

Świętokrzyskiemu

i Komisarzowi

§ 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia po podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo
przyjęty w Gminie Wilczyce
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Leszek Sałata
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Uzasadnienie
do Uchwały 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.
Na podstawie art. 419 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 , Nr 26 poz. 134,
Nr 94 poz. 550, Nr102 poz.588, Nr 134 poz.777, Nr 149 poz.889, Nr 147 poz. 881, Nr171 poz. 1016, Nr 217 poz.
1281 i z 2012 r poz. 849 ) w związku z art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę –
Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 , Nr 102 poz.588, Nr 149 poz. 889 Nr 147 poz. 881 ) 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 dodanej rady.
Zgodnie z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 07 maja 2012 r przy ustalaniu podziału gminy na
okręgi rady powinny uwzględnić liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców danej gminy na
koniec kwartału poprzedzającego kwartał w którym dokonuje się podziału .
Liczba mieszkańców Gminy Wilczyce na koniec III kwartału wynosiła 3873 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 258,20 mieszkańców. Zgodnie
z wymogami ustawowymi w gminach na terenach wiejskich okręgiem wyborczym jest jednostka pomocnicza
gminy. Jednostki pomocnicze gminy łączy się w celu utworzenia okręgu lub dzieli się na dwa lub więcej
okręgów wyborczych, jeżeli to wynika z konieczności zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa. Biorąc
pod uwagę układ przestrzenny gminy Wilczyce, oraz liczbę mieszkańców poszczególnych jednostek
pomocniczych oraz zachowanie jednolitej normy przedstawicielstwa zachodziła konieczność zastosowania
odstępstwa od obowiązujących zasad , a mianowicie utworzenie okręgu z jednostki pomocniczej i części innej
jednostki t.j.
 część sołectwa Daromin i sołectwo Bożęcin  okręg nr 5
 część sołectwa Wilczyce i sołectwo Bugaj – okręg nr 3
 część sołectwa Łukawa i sołectwo Ocinek – okręg nr 12
Za takim połączeniem sołectw przemawia fakt iż wymienione sołectwa w układzie przestrzennym gminy
graniczą ze sobą a także fakt przyzwyczajenia mieszkańców do dotychczas obowiązującego podziału na okręgi.
Taki podział Gminy Wilczyce na okręgi wyborcze i ustalonych granicach nie spowoduje istotnych zmian
w podziale Gminy na obwody głosowania.
Reasumując powyższe podjęcie uchwały jest zasadne i konieczne .
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Załącznik do Uchwały Nr XVII/91/2012
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 26 października 2012 r.
Podział Gminy Wilczyce na okręgi wyborcze
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