
                                                                                                

 

UCHWAŁA Nr XXIV/248/12 

RADY GMINY ZŁOTÓW 

z dnia 27 września 2012 r. 

 
w sprawie podziału Gminy Złotów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów 

oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym 

 

 

 

         Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Przepisy wprowadzające ustawę 

– Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, 

poz. 889), art. 418 § 1 i art. 419 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy 

(Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, 

Nr 147, poz. 881, Nr 140, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 17 pkt 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 142, poz. 1591         

z późn. zm.) - na wniosek Wójta Gminy Złotów uchwala się, co następuje:  

 

         § 1. Dokonuje się podziału Gminy Złotów na 15 jednomandatowych okręgów 

wyborczych. 

 

         § 2. Granice i numery poszczególnych okręgów wyborczych określa załącznik do 

niniejszej uchwały. 

 

         § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zlotów.  

 

         § 4. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi 

Wyborczemu w Pile. 

 

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

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości                      

w sposób zwyczajowo przyjęty.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                                     Załącznik do Uchwały Nr XXIV/248/12  

                                                                           Rady Gminy Złotów z dnia 27 września 2012 r. 

                                                                           w sprawie podziału Gminy Złotów na okręgi   

                                                                           wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz  
                                                                           liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym 

 

 

 

Granice i numery okręgów wyborczych oraz liczba radnych wybieranych w okręgu 

 

 

Numer okręgu 

wyborczego 
Granice okręgu 

Liczba radnych 

wybieranych             

w okręgu 

1 Górzna, Pieczyn 1 

 

2 Pieczynek, Zalesie 1 

 

3 Dzierzążenko, Łopienko, Międzybłocie, 

Nowiny, Wielatowo 

1 

 

4 Płosków, Stawnica 1 

 

5 Bielawa, Grodno, Kamień, Krzywa Wieś 1 

 

6 Józefowo 1 

 

7 Radawnica 1 

 

8 Franciszkowo, Nowy Dwór, Stare 

Dzierzążno 

1 

 

9 Kleszczyna, Rudna 1 

 

10 Skic, Sławianówko 1 

 

11 Blękwit, Klukowo, Rosochy, Wąsosz. 1 

 

12 Święta: od 1-130, 135 do końca  1 

 

13 Nowa Święta, Święta od 132 - 134 1 

 

14 Bługowo, Buntowo 1 

 

15 Kaczochy, Sławianowo 1 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

 

do Uchwały Nr XXIV/248/12 Rady Gminy Złotów w sprawie podziału Gminy Złotów           

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

w okręgu wyborczym 

 

      Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Przepisy wprowadzające 

ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) rada gminy jest 

zobowiązana w terminie do dnia 1 listopada 2012 r. do dokonania podziału gminy na 

jednomandatowe okręgi wyborcze. 

 

      Dotychczas obowiązująca Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików 

województw normowała w okręgu wyborczym wybór od 1 – 5 radnych. 

 

      Zgodnie z nowymi uregulowaniami wójt gminy jest zobowiązany do przedłożenia radzie 

gminy wniosku w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, wcześniej wniosek należało 

przedstawić Komisarzowi Wyborczemu do zaopiniowania. 

Projekt przedstawiono Komisarzowi Wyborczemu w Pile i został zaakceptowany. 

Zgodnie z przepisami Kodeksu wyborczego przy ustalaniu podziału na okręgi wyborcze 

uwzględnia się liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców na koniec kwartału 

poprzedzającego kwartał, w którym dokonuje się podziału (w przypadku Gminy Złotów dane 

te muszą być z dnia 30 czerwca br.), liczbę radnych wybieranych w Gminie (15 radnych)                  

i tzw. norma przedstawicielstwa wynikająca z podzielenia liczby mieszkańców przez liczbę 

wybieranych radnych. Przedstawia to poniższa tabela: 

 

Liczba mieszkańców na dzień 30 czerwca 2012 r. 9396 

Liczba mandatów (liczba wybieranych radnych) 15 

Norma przedstawicielstwa (9396 : 15) 626 

Liczba mieszkańców w okręgu  

min.    314 

 

max.    939 

 

 

       Podział gminy na okręgi wyborcze jest stały, co oznacza, że nie można w nim 

dokonywać dowolnych zmian, chyba że wynikają one ze zmiany przepisów prawnych, 

zmiany liczby mieszkańców w okręgu, zmiany granic jednostek pomocniczych gminy lub 

zmiany liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych (art. 421 ust. 1 Kodeksu 

wyborczego). 

Przedstawiony projekt podziału został opracowany zgodnie z zasadami tworzenia okręgów 

wyborczych. 

Projekt podziału był konsultowany na zebraniach wiejskich w miejscowościach, w których  

do tej pory w okręgach wybierano 2 radnych. Dotyczy to szczególnie miejscowości – Święta, 

z której ze względu na liczbę mieszkańców (950 osób) należało część tej miejscowości 

przyłączyć do innego sołectwa. Zasadnym było podzielenie sołectwa Święta poprzez 

oddzielenie osiedla mieszkaniowego „ogrodnictwo” i przyłączenie do sołectwa Nowa Święta.  

Wyraz temu dały również wyniki konsultacji przeprowadzone w sołectwach Nowa Święta            

i Święta. 


