U C H W A L A NR XXIV/1?^/2017
RADY GMINY RADZANOW
z dnia 4 sierpnia 2017 r.
zmieniajaca uchwalf nr XXI/114/2012 Rady Gminy Radzanow z dnia 29 listopada 2012
roku w sprawie podziatu Gminy Radzanow na okr^gi wyborcze, ustalenia ich granic i
numerow oraz liczby radnych wybieranych w kazdym okr^gu wyborczym.

Na podstawie art. 418 § 1, art. 419 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks
wyborczy (Dz. U. z 2017 r., poz. 15, ze zm.) oraz art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
0 samorz^dzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) na wniosek Wojta Gminy
Radzanow uchwala si?, co nast?puje:
§1.
W zal^czniku nr 1 do uchwaiy Nr XXI/114/2012 Rady Gminy Radzanow z dnia 29 listopada
2012 roku do granic okr?gu nr 5 dodaje si? ulic? Makow^.
§2.
Po jednym egzemplarzu uchwaiy przekazuje si? niezwlocznie Wojewodzie Mazowieckiemu
1 Komisarzowi Wyborczemu w Ciechanowie.
§3.
Na ustalenia rady gminy w sprawie podzialu na okr?gi wyborcze, wyborcom w liczbie
conajmniej 15 przysluguje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w
Ciechanowie w terminie 5 dni od daty podania niniejszej uchwaty do publicznej wiadomosci
w sposob zwyczajowo przyj?ty.

§4.
Wykonanie uchwaiy powierza si? Wojtowi Gminy Radzanow.

§5.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia i podlega ogloszeniu w Dzienniku Urz?dowym
Wojewodztwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomosci w sposob
zwyczajowo przyj?ty.
Przewodrfltaa :y Rady Gminy
Romanl^siorek

Uzasadnienie
do uchwaiy Rady Gminy Radzanow zmieniaj^cej uchwal? nr XXI/114/2012 Rady
Gminy Radzanow z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie podzialu Gminy Radzanow
na okr^gi wyborcze, ustalenia ich granic i numerow oraz liczby radnych wybieranych w
kazdym okr^gu wyborczym

Proponowana zmiana granic okr?gu wyborczego nr 5 nie narusza generalnej reguty, ze
0 ilosci mandatow decyduje liczba mieszkancow przypadaj^ca na 1 mandat

( norma

przedstawicielstwa), stanowi^ca naczeln^ zasad? rownosci wyborow, zapisan^ w art. 369
Kodeksu wyborczego.
Przy ustalaniu

podzialu gminy na

okr?gi wyborcze

uwzgl?dnia

si?

liczb?

mieszkancow uj?tych w stalym rejestrze wyborcow danej gminy na koniec kwartalu
poprzedzaj^cego

kwartal, w ktorym rada gminy dokonuje podzialu gminy na okr?gi

wyborcze.
Norm? przedstawicielstwa oblicza si? przez podzielenie liczby mieszkancow gminy przez
liczb? radnych.
Wedlug stanu na dzien 30 czerwca 2017 roku liczba mieszkancow Gminy Radzanow
wynosila - 3459.
Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym, w gminach od
20000 mieszkancow w sklad rady wchodz^ radni w liczbie 15.
W zwi^zku z powyzszym przy liczbie wybieranych radnych - 15, norma przedstawicielstwa
wynosi -230,60.
Liczba mieszkancow wedlug stanu na dzien 30 czerwca 2017 roku w okr?gu wyborczym nr 5
wynosila - 289, a co za tym idzie liczba mandat6w z wyliczenia
1,25.

w okr?gu wynosi -

Oznacza to, ze zgodnie z art. 419 § 2 Kodeksu wyborczego liczba mandatow z

zaokr^glenia w okr?gu wyborczym nr 5 wynosi - 1 mandat.
Proponowana uchwala nie dokonuje nowego podzialu gminy na okr?gi wyborcze,

a

aktualizuje opis granicy okr?gu wyborczego Nr 5 o nowoutworzon^ uchwaiy Rady Gminy
Radzanow nr V/39/2015 z dnia 23 marca 2015 roku ulic? o nazwie Makowa. Na ulicy tej
zamieszkuj^ 3 osoby, w tym 2 osoby wpisane s^ do rejestru wyborcow gminy.
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