UcrrwAŁA NR XXIIV142/2012
RADY MIEJSKIEJ W GNIEWKOWIE
z dniaf6 \\rześr\ia
2012r,
w śplawiepodziałuGminy GniewkorYons okręgirrYborcze
Napodstawieań'419$2i3uŚtawyzdnia5sĘ'cznia2011r.-Kodekswyborczy(Dz.U.Nr2l,poz'l12,Nr
26,poz. 134,Nr 94,poz. 550,Nr 102,poz. 588,Nr 134,poz.777,Nr 147,poz. 881,Nr 149,poz. 889,Nr 171,poz.
1016orazNr 2l7, poz. ]28I, z20I2r' poz' 849)w fwiązk'dz art. 13 ustawyz d ia 5 stycznia20l1 r' - Przępisy
wprowadfające
ustawę_ Kodeks wyborczy(Dz' U. Nr 21' poz. 113,Nr 102,poz. 588,NI 147,poz. 88l orazNr
l49, poz.889),na wniosekBurmistfzaGniewkowąRadaMiejskłuchwala,co następqje:
s 1' Dla if'boru Rady Miejskiej w Gniewkowie dokonujesię podziafu Gminy Gniewkowo na okręgi wyborcze,
ustalając ich numery igranice oraz liczbę radnych wybiemnych w kazdym okręgu !łyborczym, Zgodnie
z za.lącznikiemdo niniejszej uchwały.
$ 2' Uchwałę pŹekazuje się Wojewodzie Kujarvsko-PomorskiemuorźŹ Komisarzowi wyborczemu
w Bydgosuczy.
$ 3. Uchwałę ogłasza się w Dzienrriku Użędowyn Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Biutetyl1ie
Infomacji PDblicmej oraz podaje się do publicznej wiadomościpoprzez rczplakatowaniew miejscachpub1icznych
(rra tablicachogłoszęńna tereniemiasta Gniewkowa iw solęctwach)'na tablicy infomacyjnej urfędu oraz
opublikovlanew pmsie lokalnej .
$ 4. Na ustalonypodziałGminy na okęgi wyborczewyborcom,w liczbie co najmniej15,pżystugitjeprawo
wniesieniaskargido KomisarzaWyborczęgow Bydgoszczy,w teminie 5 dni od datypodanianiniejszejuchwaĘ
wiadomości.
do pubJicznej
s 5. WykonanieuchwałypowieŻasię BurmistżowiGniewkowa.
$ 6. Uchwalalvchodziw zycio z dniempodjęcia.
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Uzasadnienie
Ustawaz dnia5 stycznia201lr. _ Kodeks wyborczy,która weszław życiez dniem l sierpnia201lr', wprowadzi'ła
miastemna
w ań' 418 $ 1 zasadę'żew okręgu.t\ybolczymtworzonymdla $rybonrradyw gminieniebędącej
w ordynacji
dotychczas
niż
obowiĄzująca
prawachpowiatu\ĄTbierasię l radnego'Jęstto regulacjaodmienna
\łyborczym
od
w
olcęgu
\',yborczejdo rad gmin, rad powiatów i sejmików wojęwództw,która zakładaław}bór
ustawę_
pŹepis ań' 13 usta\ryz dnia5 s1ycmia2011 r. Przepisywprowadzające
1 do 5 ndnych' Jednocześnie
Kodeks \łYborczyzobowiqgujewszystkie rady gmin do dokonaniapodziafu gmirry na okręgi wyborcze
w zycie tej ustawytzn.do l listopada2012
w Nyborachdo radygminyw teminie 15miesięcyod dniawejścia
podziału
na okręgi\\}borczeuwzględniaSięliczbę
przy
ustalaniu
rokll.Ponadtow arrykulotym stwierdzasię,że
gminy
na koniec kwartałupoprzedzającegokwartał,
mieszkńców ujętychw stałymrejestrzewyborców danej
w którymradagminydokonDjepodziaługminy na okęgiwyborcze.wedługstanuna dzień30 czerwcaz'|f r'
liczbamieszkańcówGminy Gniewkowowynosiła14562.Zgodniez an. l7 ustawyz dl a 8 marca1990r.
gnrifu1ym,
w gminachdo 20.000mięszkańcóww składradywchodząradni\"/liczbie 15.
o samorządzie
gminnymwyniką żedo Rady Cnriny
Z porównaniadanycho liczbie mieszkańcówz ań. 17usta$To samorządzie
stanuprawnego.
co
wedfug
obowiąfującego
Gniewkowo$ybięranychbędzie15 radnycl!cfyli ta samailość
WysokiejRadzieprojektpodziaługminyna okręgiwyboroze,opracowanyzostałzgodnie
Przedstawiony
z zasadanitwożeniaokręgówwyborczychwynikającyz art'417_ 4l9 Kodeksuwyborczęgo,to znaczyi
lv kazdym okręgurlyborczym tworzonym dla wyboru rady wybierany będzie1 radny' Proponorvanypodzial na
reguły,żeo ilościmandatówdecydujęliczbamieszkańcówprzypadająca
nie naruszageneralnej
okręgiwryborcze
wyborów,zapisanąw ań. 369
równości
naczęlnązasadę
stanowiąca
na l mandat(normaprzedstawicielstwa),
podfielenie
liczby mieszkańcówgminyprzęz
obliczasięprzęz
Normęprzedstarvicielstwa
Kodeksrr*ryborczego'
dokonaniępodziaługminyna okręgi
liczbęradnych.wynosi ona970,8000.Z uwagi a to, iźnięmożliwejest
dokladnezachowanie j ednolit€j no.my przedstawicięlstwaw kazdym okęgu
wyborcze w sposób zape!"r'niający
odchyleniaodjednolitejnormyprzedstawicielshva'
ustaliłzakes dopuszczalnego
wyborczym,ustawodawca
tworzeniena obszarzegminy
Z pżepisuań'419s 2 i 3 Kodeksuwyborczegowynika,żedopuszcfalnejest
i jednolitej
jednomandato\\'ch
okęgó.\'r'
wyborczych,w którychIiczbamieszkańcówjestrówna 50%wartośc
lub większaod niej,a zarazemjest mnięjszaod 150%tej wańości'w przedsta]vionym
normyprzedstawicięlstwa
zasadę,że
nomy przedstawicielstwa
podzialegminynaokręgi$yborcze,dlazachowaniajednolitęj
,uwzg]ędniono
na
jednostkępomocnicząjakĄjest
miastoGniewkowo,podzielonona kilka okręgówwyborczych,natomiast
jestjedna
podział
pomocniczych.
Nowy
Gminy
bądź
kilkajednostek
terenachwiejskichokęgiem wyborczym
będziedla
Gniewkowona okęgi wybo|czetworzonydla wybonrRady Miejskiejw Gnięwkowieobowiąz'.wał
_
na kadencjęRady w latach2014 2018.
wyborówprzeprowadzanych
Projektodawcąuchwałyj est Burmistz Gniewkowa.
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załącznikdo UchwatyN r XxU] I42l20l2
Rady Miejskiej w Gniewkowie
z dnia26 wrześ|'ia
2012t.
Podzial Gminy GniewkorYona okręgiwyborcze
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miastoGiiewkuwo-częsćobejmljącau|'700tceia
miastoGniewkowo.część
obe.jnującaulicę dr Jana Dreckiego
miaśoGniewkorvo. częśćobeimującaulice: Dwo.cową , GerhardaPająkowskie8o.Zieloną
miastoGĘiewkowo.częśćobejńująoaulice:2l stycznią AgJ esfki osieckie.j'Cęgiolną Jana Kdprowicfa.
Jęcmienną cen. władysława sikorskiego, KIótką Marii Kompnickiej, Michalowo' Toruńsk' wojsk.
Polskiego,Zajezierną Ż}t'ią
miastoGniewkowo. częŚćobejmująca
ul'ce: 17 Srycznianr l.l5. !r i7, fu 19,Jana Kilińskiego.Kole.jową
ogrodowąPiastą PrzemysłowąwalceŹewice
niaśo Gdewkowo. częśćobejmująoaulice:l7 siycznia fu 20.46' nr ló 'ff 18' cichą Cmęntarnł
DziałkowcÓw.rryderyka Chopiną Inowrocławską Kwiatową Parkowfo PowŚańców WielkopolskicĘ
Rzemieśldczą słolecaą spóldzielczą stnnisfawaMoniuszki, Usłu8ową
nia$o cniewkowo- częśćobejmującadicĘ Ignacego Jana Pade.ewskiego,Kątną Kościelną Kjola ]ana tII
sobieskiego'IśięshvaGDiewkowskiego,
Nową PodgÓlną RyneŁ Spokojnąśredn|ąSw' Mikołająwalową
soleclwo Wierzchoslawice
sołectwa:skalni€|owice'

szadłowioą Wiecławice

ll

sołectwa:Gąski' szpital, wierzbiczaly
ŚołechvaBąbolin' oshowo, Wielowieś

12
tl

solechva]Godziębą Kaczkowo

l5

sotectwa:Kawęczyn' Kijewo. MaJkowo, Zyrosla\łioe
soł€ctwa: Klepary, Lipie' ML!.zyn|o' Murzynno

solectwa:Perkowo. qudatówka' Zajezi€rz€
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