WZORY
PORADY PRAWNE

WZÓR UCHWA£Y W SPRAWIE PODZIA£U GMINY NA OKRÊGI WYBORCZE
Uchwa³a Nr.................................................
Rady Gminy................................................
z dnia..........................................................

W

R
Ó
Z

w sprawie podzia³u Gminy .................................................... na okrêgi wyborcze oraz ustalenia ich granic,
numerów i liczby radnych wybieranych w ka¿dym okrêgu.
Na podstawie art. 419 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 ze
zm.) dzia³aj¹c na wniosek Wójta Rada Gminy ......................................... u c h w a l a, co nastêpuje:
§ 1.
Dokonuje siê podzia³u Gminy ............................. na .................... jednomandatowych okrêgów wyborczych.
§ 2.
Numery, granice oraz liczbê radnych wybieranych w poszczególnych okrêgach wyborczych okrela za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§ 3.
Traci moc uchwa³a

w sprawie utworzenia okrêgów wyborczych.
§ 4.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa

...

§ 5.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
.........................................................................................................................................................................
§ 6.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy ........................................................................

PRZEPISY USTAWOWE:

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
...............................................

NR 8/2012

Zgodnie z art. 419 § 1 Kodeksu wyborczego podzia³ gminy na okrêgi wyborcze jest sta³y, z zastrze¿eniem art. 421 tej
ustawy. Podzia³ na okrêgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbê radnych wybieranych w ka¿dym okrêgu ustala,
na wniosek wójta, rada gminy wed³ug jednolitej normy przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie liczby mieszkañców gminy przez liczbê radnych wybieranych do danej rady, z uwzglêdnieniem odpowiednich zasad (m. in. u³amki
liczby mandatów wybieranych w okrêgu wyborczym równe lub wiêksze od 1/2, jakie wynikaj¹ z zastosowania normy
przedstawicielstwa, zaokr¹gla siê w górê do liczby ca³kowitej). Uchwa³ê rady gminy w sprawie okrêgów wyborczych
og³asza siê w wojewódzkim dzienniku urzêdowym oraz podaje siê do publicznej wiadomoci w sposób zwyczajowo
przyjêty. Po jednym egzemplarzu uchwa³y przekazuje siê niezw³ocznie wojewodzie i komisarzowi wyborczemu.
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