
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/164/2018 

RADY GMINY PRZYTUŁY 

z dnia 26 marca 2018 r. 

w sprawie podziału Gminy Przytuły na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby 

radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 

Na podstawie 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. poz. 130) oraz art. 418 § 1 i art. 419 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy  

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 15, 1089, z 2018 r. poz. 4, 130, 138)  na wniosek Wójta Gminy Przytuły uchwala się, 

co następuje: 

§ 1. Dla wyboru Rady Gminy Przytuły dokonuje się podziału Gminy Przytuły na okręgi wyborcze, ustala 

ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w sposób określony 

w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 3. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Podlaskiemu 

i Komisarzowi Wyborczemu w Łomży. 

§ 4. Na ustalenia Rady Gminy Przytuły w sprawie okręgów wyborczych wyborcom, w liczbie co najmniej 

15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Łomży, w terminie 5 dni od daty 

podania uchwały do publicznej wiadomości. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XVIII/81/12 Rady Gminy Przytuły z dnia 8 października 2012 r. w sprawie: 

podziału Gminy Przytuły na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych 

w każdym okręgu wyborczym (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3057). 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 Przewodniczący Rady Gminy Przytuły 

Krzysztof Zakrzewski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 9 kwietnia 2018 r.

Poz. 1556



Załącznik do uchwały Nr XXIV/164/2018 

Rady Gminy Przytuły 

z dnia 26 marca 2018 r. 

Podział Gminy Przytuły na okręgi wyborcze 

1. Liczba mieszkańców Gminy Przytuły wg stanu na dzień 31.12. 2017 r. - 2180 osób 

2. Liczba wybieranych radnych - 15 

3. Jednolita norma przedstawicielstwa - 145,3  

 Nr okręgu 

wyborczego   

 Granice okręgu 

wyborczego   

 Liczba 

mieszkańców   

 w okręgu 

wyborczym   

 Okręgowy współczynnik normy 

przedstawicielstwa   

 Liczba wybieranych 

radnych   

1  Wilamowo I  

od numeru 1 do 45  

162  1,12  

 

1  

 Razem    162    1,12   

2  Wilamowo II  

od numeru 46 do 92  

103  0,71  

 

1  

 Razem    103    0,71   

3  Gardoty  

Grzymki  

98  

63  

0,67  

0,43  

1  

 Razem    161    1,10 

4  Obrytki  177  1,22  1  

 Razem    177    1,22   

5  Borawskie  

Bagienice  

66  

74   

0,45  

0,51  

1  

 Razem    140    0,96   

6  Mieczki  

Przytuły-Las  

94  

64   

0,65  

0,44  

1  

 Razem    158    1,09   

7  Przytuły-Kolonia  112  0,77  1  

 Razem    112    0,77   

8  Pieńki Okopne  

Trzaski  

50  

50   

0,34  

0,34  

1  

 Razem    100    0,68   

9  Supy  

Wagi  

114  

90   

0,78  

0,62  

1  

 Razem    204    1,40   

10  Kubra-Przebudówka  141  0,97  1  

 Razem    141    0,97   

11  Chrzanowo  128  0,88  1  

 Razem    128    0,88   

12  Nowa Kubra  145  1,00 1  

 Razem    145    1,00   

13  Stara Kubra  94  0,65  1  

 Razem    94    0,65   

14  Doliwy  

Mroczki  

82  

78   

0,56  

0,54  

1  

 Razem    160    1,10   

15  Przytuły  195  1,34  1  

 Razem    195    1,34   

  Razem    2180   15   

   

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 1556



UZASADNIENIE 

Zgodnie 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), zwanej dalej „ustawą”, wszystkie rady gmin zobowiązane są do dokonania 

podziału gmin na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy, w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie 

tej ustawy, tj. do dnia 1 kwietnia 2018. 

Zgodnie z art. 418 § 1 w.w. ustawy w każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady w gminie 

niebędącej miastem na prawach powiatu wybiera się jednego radnego. Ponadto w artykule tym stwierdza 

się, że 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 

gminy dokonuje podziału gminy na okręgi wyborcze. 

Art. 17. pkt 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowi, że w skład rady wchodzą 

radni w liczbie piętnastu w gminach do 20 000 mieszkańców. Gmina Przytuły na koniec IV kwartału 2017 r. 

liczyła 2180 mieszkańców, zatem w tym przypadku liczba radnych pozostaje nie zmieniona.  

W myśl art. 419 § 2 ustawy - Kodeks wyborczy 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 stanowiąca naczelną zasadę równości wyborów zapisaną w art. 369 Kodeksu 

wyborczego. Normę przedstawicielstwa oblicza się przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez 

liczbę radnych. W naszym przypadku ustalona norma przedstawicielstwa wynosi 145,3. 

Układ przestrzenny gminy, w powiązaniu z liczbą mieszkańców poszczególnych sołectw, dla zachowania 

jednolitej normy przedstawicielstwa oraz oraz liczbę wybieranych radnych spowodował konieczność 

następującego podziału sołectw na okręgi wyborcze przedstawionej tabelarycznie w załączniku do tej 

uchwały. 

Uchwała Rady Gminy Przytuły w sprawie okręgów wyborczych podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podlaskiego, podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty 

- tj, umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przytuły. Po jednym 

egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie wojewodzie i komisarzowi wyborczemu.  

Podział gminy na okręgi wyborcze został pozytywnie zaopiniowany przez Komisarza Wyborczego 

w Łomży.  

Przedkładany projekt podziału gminy na okręgi wyborcze dla przeprowadzenia wyborów do rady gminy 

konsultowany był z mieszkańcami gminy poprzez zamieszczenie projektu uchwały na stronie BIP  

w zakładce “Wybory/Referenda”, wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu z możliwością zapoznania się  

z projektem w siedzibie Urzędu oraz komisjami rady. 

Proponowany podział Gminy Przytuły na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Gminy obowiązywał będzie 

na wybory samorządowe w bieżącym roku. 
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