
UCHWAŁA NR XXIII/148/12
RADY GMINY GNOJNO

z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie podziału gminy Gnojno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby 
radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające 
ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.) oraz art. 417 § 1, art. 418 § 1, art. 419 § 4 ustawy 
z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) Rada Gminy Gnojno - działając na 
wniosek Wójta Gminy Gnojno - uchwala, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się podziału gminy Gnojno na piętnaście jednomandatowych okręgów wyborczych. 

§ 2. Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym określa załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno. 

§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Komisarzowi 
Wyborczemu w Kielcach II. 

§ 5. Przepisy uchwały mają zastosowanie do kadencji Rady Gminy Gnojno i kadencji Wójta Gminy 
Gnojno, następujących po kadencji, w trakcie której uchwała weszła w życie. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia po podaniu do publicznej wiadomości w sposób 
zwyczajowo przyjęty w gminie Gnojno. 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

§ 8. Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do 
Komisarza Wyborczego w Kielcach II, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości 
w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Piotr Terlecki
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Załącznik do Uchwały Nr XXIII/148/12 
Rady Gminy Gnojno 

z dnia 27 września 2012 r. 

Numery, granice oraz liczba radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 

 

Numer okręgu 
wyborczego Granice okręgu wyborczego 

Liczba radnych 
wybieranych 

w okręgu 

1 Sołectwo Balice 1 

2 Sołectwa: Bugaj, Kostera 1 

3 Sołectwa: Janowice Poduszowskie, Zawada 1 

4 Sołectwa: Falki, Rzeszutki 1 

5 Część sołectwa Gnojno: numery od 1 do 100 1 

6 Część sołectwa Gnojno: numery od 101 do końca 1 

7 Sołectwa: Poręba, Pożogi 1 

8 Sołectwa: Gorzakiew, Płośnia 1 

9 Sołectwa: Glinka, Wola Bokrzycka 1 

10 Sołectwa: Skadla, Wola Zofiowska, Zofiówka 1 

11 Sołectwo Jarząbki 1 

12 Sołectwa: Grabki Małe, Ruda 1 

13 Sołectwa: Maciejowice, Wólka Bosowska 1 

14 Sołectwa: Janowice Raczyckie, Januszowice, Zagrody 1 

15 Sołectwo Raczyce 1 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisem art. 419 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 
112 ze zm.) podział na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym 
okręgu ustala, na wniosek wójta, rada gminy. Projekt podziału Gminy Gnojno na okręgi wyborcze 
opracowany został zgodnie z zasadami zawartymi w/w ustawie, a obowiązek jego opracowania wynika 
wprost z treści art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks 
wyborczy(Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.). 

Porównując przygotowany projekt podziału Gminy Gnojno na okręgi wyborcze z dotychczas 
obowiązującym, wprowadzone zmiany dotyczą okręgów wyborczych Nr 1, 2, 6 i 9 (dwumandatowych) 
i Nr 3(trzy mandaty). Zgodnie z brzmieniem art. 418 §1 Kodeksu wyborczego, w każdym okręgu 
wyborczym tworzonym dla wyboru rady w gminie nie będącej miastem na prawach powiatu wybiera się 
1 radnego. Z uwagi na dyspozycje w/w przepisu należy dokonać podziału kilkumandatowych okręgów 
wyborczych i przekształcić je w okręgi jednomandatowe. 

Przedstawiony projekt podziału gminy na okręgi wyborcze zachowuje jednolitą normę 
przedstawicielstwa, obliczoną poprzez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych 
wybieranych do rady gminy. Na dzień 30 czerwca 2012 roku liczba mieszkańców w Gminie Gnojno 
(zgodnie z meldunkiem kwartalnym o liczbie mieszkańców i wyborców) wynosiła 4664 osoby. Otrzymana 
norma przedstawicielstwa wynosi: 4664 : 15 = 311 osób. 
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