UCHWAŁA Nr XXXII/243/2018
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze oraz ustalenia 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 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 417, art 418 § 1, art. 419 i art. 420 § 1 ustawy
z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 ze zm.)
w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku 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) Rada Gminy na
wniosek Wójta u c h w a l a, co następuje:
§ 1. Dla wyboru Rady Gminy Sochocin dokonuje się podziału Gminy Sochocin na okręgi
wyborcze, ustala ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
wyborczym w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sochocin.
§ 3. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się Wojewodzie Mazowieckiemu
i Komisarzowi Wyborczemu w Ciechanowie.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 5. Na powyższą uchwałę, wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo
wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Ciechanowie w terminie 5 dni od daty
podania uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

\

Załącznik
do Uchwały Nr XXXII/243/2018
Rady Gminy Sochocin
z dnia 28 marca 2018 r.

Podział Gminy Sochocin na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów
oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
Nr okręgu

Granice okręgu

Liczba radnych
wybieranych w okręgu

1

Sołectwo
Sochocin:
ul. Juliusza Słowackiego
ul. Magazynowa
ul. Pułaskiego
ul. Sienkiewicza
ul. Wolności
ul. Żeromskiego

1

2

Sołectwo
Sochocin:
ul. Guzikarzy
ul. Nadrzeczna
ul. Płońska
ul. Stary Rynek
ul. Wojska Polskiego
ul. Zakościelna

1

3

4

Sołectwo
Sochocin:
ul. Akacjowa
ul. Ciechanowska
ul. Kościuszki
ul. Krótka
ul. Krzywa
ul. Polna
ul. Sosnowa
ul. Świerkowa
Sołectwo
Sochocin:
ul. Cmentarna
ul. Leśna
ul. Mała
ul. mjr. H. Sucharskiego
ul. Napoleońska
ul. Słoneczna
ul. Szkolna

1

1

5

Sołectwo
Sochocin:
ul. Kwiatowa
ul. Miła
ul. Ogrodowa
ul. Piaskowa
ul. Wacława Cioska
ul. Włodzimierza Hermanowicza

1

6

Sołectwa:
Biele
Gromadzyn
Kolonia Sochocin
Wycinki

1

Żelechy
7

Sołectwa:
Kondrajec
Kuchary Królewskie
Rzy

1

8

Sołectwa:
Jędrzejewo
Kuchary Żydowskie

1

9

Sołectwa:
Baraki
Budy Gutarzewskie
Ciemniewo
Gutarzewo

1

10

Sołectwa:
Kępa
Koliszewo
Podsmardzewo

1

11

Sołectwa:
Milewo
Wierzbówiec

1

12

Sołectwa:
Smardzewo

1

13

Sołectwa:

1

Bolęcin
Kołoząb

14

15

Sołectwa:
Idzikowice
Pruszkowo
Ślepowrony
Sołectwa:
Drożdżyn
Niewikla

1

1

Uzasadnienie
do UCHWAŁY Nr XXXII/243/2018
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu wyborczym
W związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku 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) Rada Gminy na
wniosek Wójta dokonuje podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy
w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

Zgodnie z art. 418 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
( Dz. U z 2017 r. poz. 15 ze zm.) w każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady
w gminie liczącej do 20 000 mieszkańców wybiera się 1 radnego.
Stosownie do art.419 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy podziału na
okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
dokonuje się według jednolitej normy przedstawicielstwa obliczanej przez podzielenie liczby
mieszkańców gminy przez liczbę radnych wybieranych do danej rady, z uwzględnieniem
następujących zasad:
1) w gminach na terenach wiejskich okręgiem wyborczym jest jednostka pomocnicza
gminy.
2) jednostki pomocnicze łączy się w celu utworzenia okręgu lub dzieli się na dwa lub
więcej okręgów wyborczych, jeżeli to wynika z jednolitej normy przedstawicielstwa.
3) ułamki liczby mandatów wybieranych w okręgu wyborczym równe lub większe od ½,
jakie wynikają z zastosowania normy przedstawicielstwa, zaokrągla się w górę do
liczby całkowitej.
Na terenie gminy Sochocin na dzień 31 grudnia 2017 roku liczba mieszkańców wynosi 5 912.
Według opinii Państwowej Komisji Wyborczej przez liczbę mieszkańców w gminie należy
rozumieć sumę liczb:
1) wyborców ujętych w rejestrze wyborców z urzędu,
2) wyborców wpisanych do rejestru wyborców na wniosek,
3) pozostałych osób zameldowanych w gminie na pobyt stały, za wyjątkiem osób co
do których otrzymano zawiadomienie o wpisaniu do rejestru wyborców w innej
gminie
Jednolita norma przedstawicielska wynosi. 394,1333.

W dniu 26 lutego 2018 roku przedłożyłem wniosek w sprawie dokonania podziału gminy
Sochocin na okręgi wyborcze.
W związku z powyższym przedstawiam uchwałę w sprawie podziału gminy na okręgi
wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

