
UCHWALA NR XVII/121/2012
RADY GMINY OSTROWEK

z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie podzialu gminy na state okr^gi wyborcze

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzaja^ce ustaw? - Kodeks wyborczy
(Dz. U. z2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889) oraz art. 419 § 1 i
2 ustawy zdnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz.
550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281)
Rada Gminy Ostrowek, na wniosek wqjta uchwala, co nastepuje:

§ 1. Dokonuje si? podzialu Gminy Ostrowek na 15 jednomandatowych okr^gow wyborczych zgodnie
z brzmieniem zalaj^znika Nr 1 do niniejszej uchwaly.

§ 2. Uchwaia podlega przekazaniu Wojewodzie Lodzkiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Sieradzu.

§ 3. Uchwala podlega ogtoszeniu w Dzienniku Urz^dowym Wojewodztwa Lodzkiego oraz na tablicach
ogloszen w Urz?dzie Gminy i solectwach.

§ 4. Traci moc Uchwala Nr XXXII/213/02 Rady Gminy w Ostrowku zdnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
podzialu gminy na stale okr^gi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w kazdym okr?gu wyborczym
oraz Uchwata Nr XXXVI/246/06 Rady Gminy Ostrowek z dnia 30 czerwca 2006r. zrmeniajaea uchwal? Nr
XXXII/213/02 w sprawie podzialu gminy na stale okre.gi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych
w kazdym okr?gu wyborczym.

§ 5. Wykonanie uchwaly powierza si? Wojtowi Gminy Ostr6wek.

§ 6. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Wojewodztwa
Lodzkiego i ma zastosowanie do wyborow zarzadzanych po zakoriczeniu kadencji Rady Gminy Ostrowek
wytonionej w wyborach na lata 2010 - 2014.

Przewodnicza^c

kAndrzej ^
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Zalacznik Nr 1 do Uchwaly Nr XVII/ 121/2012

Rady Gminy Ostrowek

z dnia 29 czerwca 2012 r.

Podzial Gminy Ostr6wek na okr^gi wyborcze

Numer
okrfgn

wyborczego

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Granice okr? gu

C^esc solectwa Ostrowck od numcru 1 do numcru 98d

Czesc solectwa Ostrowek od numeru 99 do numcru 225

Solcctwa Rudlicc i Bolkow

Solectwo Janow

Solcctwo Milcjow

Solectwo Wola Rucilicka

Soleclwo Nictus/viiii

Czesc solectwa Okalcw od numcru ! do numcru 79

CA'SC solectwa Okalcw od numcru SO do numcru 1 53

Sotectwo Nicmicrzyn

Czpsc solectwa Skrzvnno od numcru 1 do numcru 33

Czesc solectwa Skr/vimo od mimci ' i : 34 do numcru 1 14

CzpSc sotectwa Skr/ynno od mimcru 1 1 5 do numcru 2 1 9

Solcctwa Dymck i Debicc

Solectwo Wiclgic

Liczba
radnych

wybieranych
w okrpcii

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Zgodnie z art. 419 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112,
z pozn.zm.) podzial na okr?gi wyborcze, ich granice i numery oraz liczb? radnych wybieranych w kazdym
okr^gu ustala, na wniosek wqjta, rada gminy wedlug jednolitej normy przedstawicielstwa obliczonej przez
podzielenie liczby mieszkancow gminy przez liczb? radnych wybieranych do danej rady. Liczba radnych
okreslona zostata z kolei w art. 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591, z pozn. zm.) i wynosi 15 w gminach do 20 000 mieszkancow (wedtug stanu na dzien 31 marca
2012 r.liczba mieszkancow Gminy Ostrowek wynosita 4625).

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzaja^ce ustaw? - Kodeks wyborczy
(Dz.U. Nr 21, poz. 113, ze zm.) podzial gminy na okr?gi wyborcze w wyborach do rady gminy powinien
nastajiic w terminie 15 miesi^cy od dnia wejscia w zycie niniejszej ustawy, tj. do 1 listopada 2012 r. Przy
ustalaniu podzialu gminy na okr^gi wyborcze uwzgl?dnia si? Hczbe_ mieszkancow uj?tych w stalym rejestrze
wyborcow danej gminy na koniec kwartalu poprzedzaja_cego kwartaf, w kt6rym rada gminy dokonuje podziaJu
gminy na okr^gi wyborcze.

Zgodnie z przepisami ustawy Kodeks wyborczy, w gminach na terenach wiejskich okr^giem wyborczym jest
jednostka pomocnicza gminy (sotectwo). Jednostki pomocnicze gminy la^czy si? w celu utworzenia okr?gu lub
dzieli si? na dwa lub wi?cej okr?gow wyborczych, jezeli wynika to z koniecznosci zachowania jednolitej normy
przedstawicielstwa. W kazdym okr?gu wyborczym tworzonym dla wyboru rady w gminie wybiera si?
1 radnego.

W zwiazku z powyzszym proponuje si? dokonac podzialu Gminy Ostrowek na okr?gi wyborcze wedtug
ponizszych zalozeri i wnosi si? o jej podj?cie:

Liczba mieszkancow wedtug stanu na dzien 31.03.2012 r.: 4625

Liczba radnych: 15

Norma przedstawicielstwa (liczba mieszkancow : liczba radnych): 308,3333
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Liczba okr^gow wyborczych: 15

PrzewodAt cteacf Rady
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