
Uchwała Nr XXVIII/138/2018
Rady Gminy Świedziebnia

z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie okręgów wyborczych

Na podstawie art. 419 § 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 15 z późn. zm.1)) 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), na wniosek Wójta Gminy 
Świedziebnia, Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dla wyboru Rady Gminy Świedziebnia dokonuje się podziału Gminy Świedziebnia na okręgi 
wyborcze, ustalając ich numery i granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, 
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu 
w Toruniu.

§ 3. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Gminy Świedziebnia.

§ 4. Na ustalony podział gminy na okręgi wyborcze wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje 
prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Toruniu, w terminie 5 dni od daty podania do 
publicznej wiadomości niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/168/2014 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 czerwca 2014 r. 
w sprawie okręgów wyborczych (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014 r. poz. 2129). 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Jarosław Cyrankowski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 1089 oraz z 2018 r. 
poz. 4, poz. 130 i poz. 138
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Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/138/2018

Rady Gminy Świedziebnia

z dnia 22 marca 2018 r.

Nr okręgu 
wyborczeg

o 

Granice okręgu wyborczego Liczba 
wybieranyc
h radnych

1 Sołectwo Świedziebnia, w tym: 
- wieś Świedziebnia od nr 32 do nr 68 
- wieś Ostrów 

1 

2 Sołectwo Świedziebnia, w tym: 
- wieś Świedziebnia: od nr 1 do nr 31A, od nr 125 do nr 149F

1 

3 Sołectwo Świedziebnia, w tym:
- wieś Świedziebnia: od nr 78 do nr 94, od nr 150 do nr 158, od nr 160 do nr 163, od nr 
165 do końca

1 

4 Sołectwo Świedziebnia, w tym:
- wieś Świedziebnia od nr 69 do nr 77, od nr 95 do nr 124, nr 159, nr 164 

1 

5 Sołectwa: Rokitnica Nowa, Rokitnica Wieś 1 

6 Sołectwa: Chlebowo, Dzierzno 1 
7 Sołectwa: Granaty, Zduny 1 
8 Sołectwo Księte 1 
9 Sołectwo Michałki 1 
10 Sołectwo Kłuśno 1 
11 Sołectwa: Grzęby, Zasadki 1 
12 Sołectwo Janowo: od nr 1 do nr 10, od nr 103 do nr 139C

Sołectwo Mełno, w tym: 
- wieś Mełno 
- wieś Brodniczka

1 

13 Sołectwo Janowo: od nr 11 do nr 102, od nr 140 do końca 1 
14 Sołectwo Okalewko 1 
15 Sołectwo Zasady, w tym: 

- wieś Zasady 
- wieś Zasady Nowe 

1 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 419 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15

z późn. zm) podział na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym

okręgu ustala, na wniosek wójta, rada gminy według jednolitej normy przedstawicielstwa obliczonej przez

podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych wybieranych do danej rady z zachowaniem

zasad określonych w ustawie.

W związku z wejściem w życie, w dniu 31 stycznia 2018 r. 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), zgodnie z art. 12 ust. 1 w/w ustawy rady

gmin zobowiązane są do dokonania podziału na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy, w terminie

60 dni od dnia wejścia w życie tej ustawy.

Zaproponowany w projekcie uchwały podział na okręgi wyborcze utrzymuje dotychczasowy

podział z uwzględnieniem aktualizacji opisu granic tj. w okręgu wyborczym nr 2 dodano nr 149F

oraz w okręgu wyborczym nr 12 dodano nr 139C.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Rady

Jarosław Cyrankowski
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