
UZASADNIENIE 

Na podstawie art. 419 §2 i §4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - 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 ich 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 uchwały podział na okręgi wyborcze spełnia w/w wskaźniki. 



Numer okręgu 
wyborczego 

Granice okręgu wyborczego 
(nazwy sołectw - nazwy wsi) 

Liczba mieszkańców 
31.12.2017r. 

Liczba radnych 
wybieranych 

w okręgu 

1 Karolina, Koionia Karolina 1197 

2 Stara Niedziałka, Niedziałka Druga 1259 

3 
Janów, Ignaców, Dziękowizna 
Budy Janowskie, Anielew 

1050 

4 Kolonia Janów, Osiny, Nowe Osiny 967 1 

5 Targówka, Stare Zakole 1110 j 

6 Barcząca, Budy Barcząckie 
Zakole - Wiktorowo 1264 

7 ]Vtiirisinl<ii Ghmi^lpw 1Vfil£nnAw 878 

8 Zamienię, Podrudzie 1068 

9 Grębiszew , Józefów, Maliszew, Kiuki 811 1 

10 Stojadla, Gamratka 1245 1 

11 Uówiec, Wólka Ilówiecka, 
Grabina, Chochół (Chochół, Tartak), Gliniak 899 

12 Brzóze, Żuków 939 

13 Królewiec, Arynów 817 

14 Cielechowizna (Cielechowizna, Prusy), 
Huta Mińska 841 

15 Dluika, Borek Miński ,Wóika Mińska 561 

Projekt podziału został skonsultowany z Krajowym Biurem Wyborczym - Delegatura w 

Siedlcach. 

PRZEWODNICZĄCY 
R A D Y C M I N Y 


