UCHWALA Nr XXXJ242/2014
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 2S czerwca 2014 r.

zmieniaj~ca

uchwalf Nr Ix/80/20ll Rady Gminy Sochocin z dnia 291istopada 2011 r.
w sprawie podzialu gminy na okrfgi wyborcze oraz ustalania liczby radnych
wybieranych w kazdym okrfgu wyborczym

Na podstawie art. 419 § 2 i 4 art. 420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks
wyborczy ( Dz. U. N r 21, poz. 113 z p6Zn. zm. ), na wniosek W 6jta Gminy Sochocin, uchwala
si~, co nast~puje:
§1. W § 1uchwaly Nr Ix/80/2011 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie podzialu gminy na okr~gi wyborcze oraz ustalania liczby radnych wybieranych
w kaZdym okr~gu wyborczym -w okr~gu numer 3, w rubryce "granice okr~gu" po zaplsle
"ul. Sosnowa" dodaje si~ zapis "ul. Swierkowa".

§ 2. 1.

Uchwal~

przekazuje

si~

Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu

w Ciechanowie.

2. Na ustalenia Rady Gminy w sprawie podzialu na okr~gi wyborcze, w liczbie co najrnniej
15, przysluguje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w terminie 5 dni od
daty podania uchwaly do publicznej wiadomosci.

§ 3. Wykonanie uchwaly powierza si~ W6jtowi Gminy.
§ 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem
Urz~dowym

podj~cia

oraz podlega ogloszeniu w Dzienniku
Wojew6dztwa Mazowieckiego i podaniu do publicznej wiadomosci w spos6b

zwyczajowo przyj~ty.

UZASADNIENIE
do UCHWALY Nr XXXl24212014
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 25 czerwca 2014 r.
ucbwaly zmieniaj~cej ucbwal~ Nr Ix/80/20ll Rady Gminy Sochocin z dnia
29 Iistopada 2011 r. w sprawie podzialu gminy na okr~gi wyborcze oraz ustalania Iiczby
radnycb wybieranych w kaidym okr~gu wyborczym

Zgodnie z art. 419 ustawy - Kodeks wyborczy podzial gminy na okr~gi wyborcze jest staly
i mozliwa jest jego zmiana tylko w sytuacjach wskazanych wart. 421 § 1, w terminie
wskazanym w tym przepisie.
Art. 420 Kodeksu wyborczego okresla zasady wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego.

W dniu19 grudnia 2012 roku Rada Gminy Sochocin podj~la uchwal~ Nr XVIIII159/2012
w sprawie nadania nazwy ulicy " Swierkowa" w miejscowosci Sochocin w granicach dzialki
o numerze ewidencyjnym
275. W zwi'\.zku z powyzszym zachodzi koniecznosc
zaktualizowania opisu granic okr~gu numer 3 poprzez dodanie ulicy Swierkowej.
Wyzej wymieniona zmiana nie powoduje zmiany normy przedstawicielstwa poniewaZ nikt
nie zamieszkuje na ulicy Swierkowej w miejscowosci Sochocin.
W zwiqzku z powyzszym przedstawiam projekt uchwaly w sprawie zmiany uchwaly
Nr Ix/80/20 11 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 listopada 2011 r. dotycz'\.cej podzialu
gminy na okr~gi wyborcze oraz ustalania liczby radnych wybieranych w kaZdym okr~gu
wyborczym.
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