UCHWAŁA NR XLV/226/2018
RADY GMINY SADOWNE
z dnia 23 marca 2018 r.

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

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 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. z 2018 r. poz. 130), art. 419 § 2 i 4
ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 15 ze zm.) oraz
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017
r. poz. 1875 ze zm.), na wniosek Wójta Gminy Sadowne uchwala się, co następuje:
§ 1.
Dla wyboru Rady Gminy Sadowne dokonuje się podziału Gminy Sadowne na okręgi
wyborcze, ustala ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
wyborczym w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2.
Na podstawie art. 420 § 1 Kodeksu wyborczego, na ustalenia rady gminy w sprawach
okręgów wyborczych wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia
skargi do Komisarza Wyborczego w Siedlcach w terminie 5 dni od daty podania do
publicznej wiadomości niniejszej uchwały.
§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadowne.
§ 4.
1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego i podlega podaniu do publicznej
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
2. Uchwała ma zastosowanie do wyborów wyłaniających organy gminy na kadencję
następującą po kadencji, w czasie której uchwała weszła w życie.

Załącznik do uchwały
XLV/226//2018
Rady Gminy Sadowne
z dnia 23 marca 2018 r.

Nr
okręgu
1

Granica okręgu wyborczego

Liczba radnych
wybieranych w
okręgu

4

Sadowne: ul. Strażacka, ul. Armii Krajowej,
ul. Targowa, Plac Kościelny, ul. Kościuszki
od nr 1 do 59 i od nr 2 do 76, ul. Sosnowa,
ul. Piekarska
Sadowne: ul. Mazowiecka, ul. Kilińskiego,
ul. Partyzantów, ul. Łochowska, ul. Gaj,
ul. Wiejska
Sadowne: ul. Cicha, ul. Bohaterów 1939 r.,
ul. Drak, ul. Słoneczna, ul. Kuźnica,
ul. Grunwaldzka, ul. Leśna, ul. bł. ks.
Edwarda Grzymały, ul. Prymasa
Wyszyńskiego, ul. Stefanowicza, ul. Polna,
ul. 11 Listopada, ul. Kościuszki od 61 do nr
81 i od nr 78 do nr 82
Ocięte, Krupińskie

5

Płatkownica

1

6

Sadoleś, Kocielnik

1

7

Sojkówek, Wilczogęby

1

8

Zieleniec

1

9

Grabiny, Szynkarzyzna

1

10

Rażny , Zalesie, Zarzetka

1

11

Bojewo, Kołodziąż, Kołodziąż Rybie

1

12

Sokółka

1

13

Morzyczyn Włościański, Morzyczyn
Włóki

1

14

Orzełek

1

15

Złotki, Kolonia Złotki

1

2

3

1

1

1

1

Uzasadnienie do uchwały

W związku z art.12 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 rady gminy zobowiązane są dokonania podziału gminy na
okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy w terminie do 60 dni od wejścia w życie
niniejszej ustawy.
Liczba mieszkańców na koniec kwartału poprzedzającego kwartał , w którym dokonuje
się podziału gminy na okręgi wyborcze (art. 12 ust. 2 ustawy 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. z 2018 r. poz. 130)
1) L:iczba mieszkańców Gminy Sadowne wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
2) Liczba wybieranych radnych – 15
3) Jednolita norma przedstawicielstwa – 397,8

