Uchwała Nr
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia

w sprawie podziału Gminy Mińsk Mazowiecki na okręgi wyborcze, ustałenia ich
granic i numerów oraz łiczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Na podstawie art. 419 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 20lir. - Kodeks wyborczy
(Dz. U. z 2017r. poz. 15 ze zm.) oraz art. 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o zmianie
niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli

w procesie wybierania,

funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U . z 2018r. poz.
130) Rada Gminy Mińsk Mazowiecki działając na wniosek Wójta Gminy Mińsk
Mazowiecki uchwala, co następuje:

§1
Dla wyboru Rady Gminy Mińsk Mazowiecki dokonuje się podziału Gminy Mińsk
Mazowiecki na 15 stałych okręgów wyborczych i ustala się 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 osób, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Siedlcach
w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości (art. 420 §1
Kodeksu Wyborczego)

§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mińsk Mazowiecki.

§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego, podlega podaniu do publicznej wiadomości
w sposób zwyczajowo przyjęty i ma zastosowanie od wyborów wyłaniających organy
gminy na kadencję następującą po kadencji, w czasie której niniejsza uchwała weszła
w życie.

Załącznik do Uchwały
Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia

WYKAZ
Okręgów wyborczych dla wyboru Rady Gminy Mińsk Mazowiecki

1.

Liczba mieszkańców Gminy Mińsk Mazowiecki wg stanu na dzień 31.12.2017r. - 14906

2.

Liczba wybieranych radnych - 15

3.

Jednolita norma przedstawicielstwa - 994

Numer okręgu
wyuorcicgu

1

2

Granice okręgu wyborczego
ynaŁYry

SUICLIW — llaŁWy

Wolf

Liczba radnych wybieranych w okręgu

Karolina, Kolonia Karolina

Stara Niedziatka, Niedziałka Druga

Janów, Ignaców, Dziękowizna,
3

Budy Janowskie, Anielew

4

Kolonia Janów, Osiny, Nowe Osiny

5

Targówka Stare Zakole

6

7
8

9

10

Bareząca, Budy Barcząekie, Zakole - Wiktorowo

Marianka, Chmieiew, Mikanów
Zamienię, Podrudzie

Grębiszew, Józefów, Maliszew, Kluki

Stojadla Gamratka

Iłówiee, Wólka llówiecka. Grabina
11

Choehót (Chochół, Tartak), Gliniak

12

Brzóze, Żuków

13

Królewiec, Arynów

14

Cielechowizna (Cielechowizna, Prusy) Huta Mińska

15

Dlużka , Borek M i ń s k i , Wólka Mińska

1

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 419 §2 i §4 ustawy z dnia 5 stycznia 201 Ir. - Kodeks wyborczy (Dz. U .
z 2017r. Poz. 15 ze zm.) Rada Gminy na wniosek Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki,
dokonuje podziału gminy na 15 stałych, jednomandatowych okręgów wyborczych
ustalając ih numery i granice raz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wg
normy przedstawicielstwa. Podziału gminy na okręgi wyborcze dokonuje się w związku z
art. 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia
udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych
organów publicznych (Dz. U . z 2018r., poz. 130) w terminie 60 dni od 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.
Liczba mieszkańców jest to suma:
- liczby wyborców ujętych w rejestrze wyborców z urzędu
- liczby wyborców wpisanych do rejestru na własny wniosek,
- oraz pozostałych osób zameldowanych na pobyt stały (dzieci, skazanych, pozbawionych
praw) z pominięciem osób, co do których otrzymano zawiadomienie o wpisaniu do
rejestru wyborców w innej gminie.
Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiła 14906. Liczba radnych
zgodnie z zasadami określonymi w art. 17 ustawy o samorządzie gminnym w gminach do
20 tys. mieszkańców wynosi 15 radnych. Norma przedstawicielstwa dla Gminy Mińsk
Mazowiecki (liczba mieszkańców podzielona przez liczbę wybieranych radnych) wynosi
993,73 osób.
Przy podziale na okręgi liczba mieszkańców w danym okręgu powinna mieścić się
pomiędzy 0,50 a 1,49 normy przedstawicielstwa, tj. min. 497 osób - max. 1481 osób.
Wskazany w załączniku do projektu uchwały podział na okręgi wyborcze spełnia w/w
wskaźniki.

Numer okręgu

Granice okręgu wyborczego

Liczba mieszkańców

wyborczego

(nazwy sołectw - nazwy wsi)

31.12.2017r.

L>iczDa raanycn
wybieranych
w okręgu

1

Karolina, Kolonia Karolina

1197

1

2

Stara Niedziałka, Niedziałka Druga

1259

1

1050

1

3

Janów, Ignaców, Dziękowizna
Budy Janowskie, Anielew

4

Kolonia Janów, Osiny, Nowe Osiny

967

1

5

Targówka, Stare Zakole

1110

1

1264

1

6

Bareząca, Budy Barcząekie
Zakole - Wiktorowo

7

Marianka, Chmieiew, Mikanów

878

1

8

Zamienię, Podrudzie

1068

1

9

Grębiszew , Józefów, Maliszew, Kluki

811

1

10

Stojadla, Gamratka

1245

1

899

1

11

Iłówiee, Wólka llówiecka.
Grabina, Choehól (Choehól, Tartak), Gliniak

12

Brzóze, Żuków

939

1

13

Królewiec, Arynów

817

1

841

1

561

1

14

15

Cieiecbowizna (Cielechowizna, Prusy),
Huta Mińska
Dlużka, Borek Miński .Wólka Mińska

Projekt podziału został skonsultowany z Krajowym Biurem Wyborczym - Delegatura
w Siedlcach.
Reasumując wnioskuję o dokonanie podziału Gminy Mińsk Mazowiecki na stałe okręgi
wyborcze zgodnie z projektem niniejszej uchwały.

