
UCHWAŁA NR XXIX/223/18 

RADY GMINY GNOJNO 

z dnia 29 marca 2018 

w sprawie podziału gminy Gnojno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby 

radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 

Na podstawie art. 419 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) w związku z 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. poz. 130), działając na wniosek Wójta Gminy Gnojno 

Rada 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. Traci moc 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. 

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

do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie Gnojno. 

§ 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. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Wcisło
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Załącznik do Uchwały Nr XXIX/223/18 

Rady Gminy Gnojno  

z dnia 29 marca 2018 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 Sołectwo Gnojno: numery od 1 do 100 1 

6 Sołectwo 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 1 

11 Sołectwo Jarząbki: numery od 1 do 90 1 

12 Sołectwa: Grabki Małe, Jarząbki – numery od 91 do końca, Zofiówka 1 

13 Sołectwa: Maciejowice, Ruda, Wólka Bosowska 1 

14 Sołectwa: Janowice Raczyckie, Januszowice, Zagrody 1 

15 Sołectwo Raczyce 1 
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UZASADNIENIE  

Zgodnie z 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. poz. 130) rady gmin zobowiązane są do dokonania podziału gmin na okręgi wyborcze w terminie 60 dni 

od dnia wejścia w życie tej ustawy, tj. do dnia 1 kwietnia 2018 r. Do dokonania nowego podziału zobowiązane 

są rady wszystkich gmin, nawet jeśli nie uległy zmianie przepisy dotyczące liczby mandatów 

w poszczególnych okręgach. Jeżeli rada gminy nie dokona podziału gminy na okręgi wyborcze 

w wyznaczonym terminie, podziału dokona komisarz wyborczy w terminie 14 dni od dnia upływu tego 

terminu.  

Podział na okręgi wyborcze jest stały, z zastrzeżeniem art. 421 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks 

wyborczy (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 15 ze zm.). Rada gminy dokonuje podziału w drodze uchwały na wniosek 

wójta, ustalając numery i granice okręgów oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu (art. 419 § 2 

Kodeksu wyborczego).  

Przy ustalaniu podziału gminy na okręgi wyborcze uwzględnia się liczbę mieszkańców ujętych w stałym 

rejestrze wyborców gminy na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym rada gminy dokonuje 

podziału gminy na okręgi wyborcze. Na koniec IV kwartału 2017 r. roku liczba mieszkańców w Gminie 

Gnojno (zgodnie z meldunkiem kwartalnym o liczbie mieszkańców i wyborców) wynosiła 4534 osoby. Norma 

przedstawicielstwa wynosi: 4534 : 15 = 302,27. 

Przedstawiony projekt podziału gminy na okręgi wyborcze zachowuje jednolitą normę przedstawicielstwa, 

obliczoną poprzez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych wybieranych do rady gminy. 

Okręgi spełniają określone przepisami normy, a proponowany podział uwzględnia zgłaszane potrzeby i opinie 

mieszkańców gminy oraz lokalne warunki komunikacyjne. 

Podkreślić należy, że od czasu podjęcia uchwały w 2012 r. dokonującej podziału na okręgi wyborcze, 

mieszkańcy miejscowości Grabki Małe oraz Ruda zgłaszają uwagi do tego podziału. Będąc w tym samym 

okręgu wyborczym (sołectwa na mapie teoretycznie sąsiadują ze sobą) mieszkańcy nie mogą wypracować 

wspólnych potrzeb dotyczących tych miejscowości. Miejscowości te dzieli kilkukilometrowy pas lasów, 

a poprzez to kwestie, które powinny łączyć typu szkoła, parafia, pola, łąki czy drogi nie mają tu w żaden 

sposób miejsca. Tym samym radny, którego obowiązkiem jest reprezentowanie interesów całego okręgu 

wyborczego, nie jest w stanie reprezentować mieszkańców tych miejscowości jako wspólnoty (wspólnych 

celów). Rozgraniczający miejscowości las i brak drogi łączącej stanowi poważny problem w razie głosowania 

dla jednej miejscowości albo dla drugiej. Obwód głosowania dla tego okręgu może być w Jarząbkach albo 

w Raczycach. W obecnym podziale na obwody wyborcy z Grabek Małych musza pokonać ok. 10 km do 

miejsca głosowania, mijając przy tym lokal, do którego mają kilkaset metrów i w którym głosowali „od 

zawsze”. Przy przypisaniu okręgu do lokalu w Jarząbkach jeszcze większy problem będą mieć wyborcy z Rudy 

(pokonanie kilkunastu km). 

Zaproponowany w obecnej uchwale podział na okręgi wyborcze pozwala na bezproblemowy udział 

w akcie głosowania i jest odzwierciedleniem wieloletnich więzi, wspólnych celów i potrzeb mieszkańców 

miejscowości tworzących okręg 12 i 13. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 
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