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Druk nr ……………

Projektodawca: wójt

Projekt Uchwały Nr …………… 

Rady Miasta …………… 

z dnia …………… 

w sprawie podziału Gminy …………… na okręgi wyborcze w wyborach do rady 

gminy, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych 

w każdym okręgu

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z 11.01.2018 r. o zmianie niektórych ustaw 

w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kon-

trolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. poz. 130) oraz art. 417, art. 418 

§ 1 i art. 419 oraz art. 420 ustawy z 5.01.2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 754 ze zm.), art. 17 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8.03.1990 r. o sa-

morządzie gminnym (Dz.U. z  2017 r. poz.  1875 ze zm.) Rada Gminy …………… 

uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się podziału Gminy na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych w wy-

borach do rady gminy.

§ 2

Numery, granice oraz liczbę wybieranych radnych w poszczególnych okręgach wy-

borczych określa załącznik do uchwały.

§ 3

Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się Komisarzowi Wyborczemu i Wo-

jewodzie.

§ 4

Na ustalenia rady gminy w sprawach okręgów wyborczych wyborcom, w liczbie co 

najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do komisarza wyborczego w ter-

minie pięciu dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy ……………
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§ 6

Traci moc uchwała nr … z dnia …………… w sprawie podziału Gminy …………… 

na okręgi wyborcze do Rady Gminy ……………, określenia ich granic, numerów 

i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym danego Województwa oraz podania do publicznej wiadomości przez 

wywieszenie na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy oraz opublikowanie w Biuletynie 

Informacji Publicznej.

Uzasadnienie

Każdy projekt uchwały powinien zawierać uzasadnienie obejmujące wyjaśnienie po-

trzeby i celu jej podjęcia, w tym ocenę przewidywanych skutków realizacji uchwały, 

zwłaszcza informację o skutkach finansowych i źródłach finansowania.

Jeśli jest taka konieczność normatywna, w miarę możliwości należy dołączyć również 

inne materiały związane z projektem (w tym opinie, stanowiska, uzgodnienia), które 

pozwolą lepiej poznać sprawy będące jej przedmiotem.



https://www.profinfo.pl/sklep/wybory-samorzadowe-2018-zagadnienia-praktyczne-i-schematy-dzialan,83881.html

