
 

UCHWAŁA NR XXV/159/18 

RADY GMINY GRABOWO 

z dnia 28 marca 2018 r. 

w sprawie podziału gminy Grabowo na okręgi wyborcze 

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. z 2018 r., poz. 130) w związku z art. 418 § 1 i art. 419 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks 

wyborczy (Dz. U. z 2017 r., poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 i 2232, z 2018 r. poz. 130)  

na wniosek Wójta Gminy Grabowo uchwala się, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się podziału gminy Grabowo 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. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Podlaskiemu 

i Komisarzowi Wyborczemu w Łomży. 

§ 3. Na ustalenia Rady Gminy 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. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XVI/79/12 Rady Gminy Grabowo z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie 

podziału Gminy Grabowo na okręgi wyborcze (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 2593). 

§ 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 

Janusz Wiśniewski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 16 kwietnia 2018 r.

Poz. 1811



 
 Załącznik do Uchwały 

 Nr XXV/159/18 

 Rady Gminy Grabowo 

 z dnia 28 marca 2018r. 

 
PODZIAŁ GMINY GRABOWO  NA OKRĘGI WYBORCZE 

 

1. Liczba mieszkańców gminy Grabowo  wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. – 3643 

2. Liczba wybieranych radnych - 15 

3. Jednolita norma przedstawicielstwa – 242,87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Liczba mieszkańców na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonuje się podziału gminy 

na okręgi wyborcze (art.12 ust. 2 ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w 

procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych). 

Nr 

okręgu 
Granice okręgu wyborczego 

Liczba 

mieszkańców 

w okręgu 

Liczba 

wybieran

ych 

radnych 

w okręgu 

1 Grabowo: ul. kpt Adama Gątkiewicza. 221 (0,91) 1 

2 Grabowo: ul. im. Wincentego Witosa, ul. Kościelna. 240 (0,99) 1 

3 
Grabowo: ul. Gen. Władysława Sikorskiego, ul. im. Jakuba 

Wagi, Plac 3 Maja, ul. Szkolna, ul. im. Tadeusza Kościuszki. 
320 (1,32) 1 

4 Bagińskie, Łebki Duże, Przyborowo. 254 (1,05) 1 

5 Golanki, Grabowskie, Świdry-Dobrzyce. 302 (1,24) 1 

6 Guty Podleśne, Łebki Małe, Stare Guty. 225 (0,93) 1 

7 Skroda Wielka, Wiszowate. 277 (1,14) 1 

8 Ciemianka, Świdry Podleśne. 208 (0,86) 1 

9 Andrychy, Chełchy, Milewo-Gałązki. 296 (1,22) 1 

10 Konopki -Białystok. 207 (0,85) 1 

11 Konopki-Monety. 201 (0,83) 1 

12 
Grądy-Michały, Grądy-Możdżenie, Łubiane, Pasichy, 

Stawiane. 
235 (0,97) 1 

13 Kamińskie, Kownacin, Marki, Surały, Wojsławy, Żebrki. 319 (1,31) 1 

14 Kurkowo, Rosochate. 151 (0,62) 1 

15 Gnatowo, Siwki. 187 (0,77) 1 

Ogółem: 3643 15 

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 1811



 

Uzasadnienie 

 

Uchwała stanowi wypełnienie obowiązku, jaki nakłada na radę gminy 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. Zgodnie art. 12 ust. 1 

ww. ustawy, rada gminy powinna dokonać podziału gminy na okręgi wyborcze w terminie 60 dni od 

dnia wejścia w życie tej ustawy, tj. do dnia 1 kwietnia 2018 r. 

Art. 418 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy mówi, że w każdym okręgu 

wyborczym tworzonym dla wyboru rady w gminie liczącej do 20 000 mieszkańców wybiera się 1 

radnego. 

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

rady wchodzą radni w liczbie 15 w gminach do 20 000 mieszkańców. 

Gmina Grabowo na koniec IV kwartału 2017 r. liczyło 3643 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. W naszym przypadku ustalona norma 

przedstawicielstwa wynosi 242,87. 

Jeżeli w gminach dotychczasowy podział na okręgi wyborcze spełnia wymogi Kodeksu 

wyborczego - a tak jest w przypadku gminy Grabowo, Rada Gminy może podjąć uchwałę w sprawie 

podziału gminy na okręgi wyborcze określającą takie same granice okręgów wyborczych jak 

obowiązujące dotychczas. 

Projekt uchwały został skonsultowany z Delegaturą Krajowego Biura Wyborczego w Łomży. 

Delegatura nie wniosła uwag. 

W związku z powyższym uzasadnia to podjęcie niniejszej uchwały. 
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