Uchwała Nr XVII/96/12
Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach
z dnia 27 września2012 r.
w sprawie podziału Gminy Sobienie-Jeziory na stałe okręgi wyborcze oraz
ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Na podstawie art. 419 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21,
poz. 112 z późn. zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy
wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) Rada
Gminy w Sobieniach-Jeziorach działając na wniosek wójta gminy uchwala, co następuje:

§ 1.
Dokonuje się podziału gminy Sobienie-Jeziory na 15 stałych jednomandatowych
okręgów wyborczych.
§ 2.
Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach
wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.
§ 4.
Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi
Wyborczemu w Warszawie.
§ 5.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
oraz podaniu do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i
sołectwach oraz w BiP-ie.
§ 6.
Przepisy uchwały mają zastosowanie do kadencji organów stanowiących jednostek
samorządu terytorialnego i kadencji wójtów, następujących po kadencji, w trakcie
której uchwała weszła w życie.
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Janasz

Załącznik do uchwały Nr XVII/96/12
Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach
z dnia 27 września 2012r.

Podział Gminy Sobienie-Jeziory na okręgi wyborcze
1.Liczba mieszkańców Gminy Sobienie-Jeziory wg stanu na dzień 30 czerwca 2012r.- 6316
2. Liczba wybieranych radnych – 15
3. Jednolita norma przedstawicielstwa- 421,07
Liczba
Norma
Nr okręgu
Granice okręgu
mieszkańców
przedstawiwyborczego
30.06.2012r.

cielstwa

Liczba
wybieranych
radnych

Sobienie-Jeziory (495)ul. Akacjowa, Brzozowa,
Kasztanowa , Konwaliowa, Kwiatowa, Lipowa,
Słoneczna, Sosnowa, Szmaragdowa
Sobienie-Jeziory (469) ul. 1 Maja, Długa, Duży
Rynek, Garwolińska, Partyzantów, Parysowska,
Piaskowa, Polna, Tysiąclecia, Warszawska do nr 15A
po stronie nieparzystej i do nr 22 po stronie parzystej,
Wiślana
Sobienie-Jeziory (363) ul. Cmentarna, Górna,
Jaworowa, Krótka, Mały Rynek, Piwonińska,
Piwonin(133)
Sobienie Szlacheckie (291),
Sobienie-Jeziory (76) ul. Warszawska od nr 17 po
stronie nieparzystej i od nr 22 A po stronie parzystej,
Radwanków Królewski (50)
Wysoczyn (484)

495

1,18

1

469

1,11

1

496

1,18

1

417

0,99

1

484

1,15

1

Śniadków Dolny (144),
Śniadków Górny (50),
Śniadków Górny A (198)
Siedzów (194),
Gusin (210)
Szymanowice Duże (239),
Szymanowice Małe (133)

392

0,93

1

404

0,96

1

372

0,88

1

Sobienie Kiełczewskie Pierwsze (222),
Sobienie Kiełczewskie Drugie (170),
Sewerynów (21)
Zuzanów (52)
Nowy Zambrzyków (61),
Stary Zambrzyków (221),
Przydawki (68),
Karczunek (36)
Dziecinów (466) od nr 1 do nr 122 i nr 175, 175A ,
176,178A z wyłączeniem nr 87,88, 112,116,120,121

465

1,10

1

386

0,92

1

466

1,11

1

425

1,00

1

13

Dziecinów (213) od nr 123 do końca i nr 87,88, 112,
116,120,121, z wyłączeniem nr 175, 175A, 176 i 178A
Radwanków Szlachecki (212)
Sobienie Biskupie (384)

384

0,91

1

14

Warszawice (344)

344

0,82

1

15

Warszówka (317)

317

0,75

1

x

15

1

2

3

4

5
6

7
8

9

10

11

12

Razem

X

Uzasadnienie – wniosek do projektu uchwały Rady Gminy w SobieniachJeziorach w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze

Na podstawie art. 419 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks
wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w związku z art. 13 ustawy z
dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy
(Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) Rada Gminy działając na wniosek wójta
dokonuje podziału gminy na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.
Wójt gminy przygotowując dla rady wniosek w sprawie podziału gminy na
stałe okręgi wyborcze ustala normę przedstawicielstwa na jeden mandat. Normę
oblicza się przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych
(mandatów).
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 dokona podziału tzn.
podejmie uchwałę (na dzień 30 czerwca 2012r.)
Liczba mieszkańców jest to suma:
- liczba wyborców ujętych w rejestrze wyborców z urzędu
- liczba wyborów wpisanych do rejestru na własny wniosek
- oraz liczba pozostałych osób zameldowanych na pobyt stały (dzieci, skazani,
pozbawieni praw) z pominięciem osób co do których otrzymano zawiadomienie
o wpisaniu do rejestru wyborców w innej gminie.
Liczba mieszkańców na dzień 30 czerwca 2012r. wynosi- 6316
Liczba wybieranych radnych – 15
Jednolita norma przedstawicielstwa- 421,07
Zgodnie z art. 417 § 1 i 2 w gminach na terenach wiejskich okręgiem
wyborczym jest jednostka pomocnicza czyli sołectwo. Jednostki pomocnicze
łączy się w celu utworzenia okręgu lub dzieli jeżeli liczba wybieranych radnych
byłaby większa niż 1.
Ułamki liczby mandatów wybieranych w okręgu wyborczym równe lub większe
od 1/2, jakie wynikają z zastosowania normy przedstawicielstwa, zaokrągla się
w górę do liczby całkowitej.
Projekt podziału gminy na okręgi wyborcze spełnia w/w wskaźniki.

