
Uchwała Nr ……/2012 

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z dnia 25 września 2012 r. 

 

w sprawie podziału Gminy Żabia Wola na okręgi wyborcze 

 

Na podstawie art. 419 § 2 i §4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy  

(Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.  

Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) 

Rada Gminy, działając na wniosek Wójta uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Obszar Gminy Żabia Wola dzieli się na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

 

§ 2 

Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych 

określa załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi na uchwałę  

do Komisarza Wyborczego, w terminie 5 dni od daty podania jej do publicznej wiadomości. 

 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 5 

Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie i Komisarzowi 

Wyborczemu w Warszawie. 

 

§ 6 

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

i ma zastosowanie do wyborów zarządzanych po zakończeniu kadencji Rady Gminy  

Żabia Wola wyłonionej w wyborach na lata 2010 - 2014. 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

Zgodnie z przepisem art. 419 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy 

(Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podział na okręgi wyborcze, ich granice i numery  

oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu ustala, na wniosek wójta, rada gminy. 

Projekt podziału Gminy Żabia Wola na okręgi wyborcze opracowany został zgodnie  

z zasadami zawartymi w/w ustawie, z uwzględnieniem zapisów Uchwały Państwowej 

Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie wytycznych i wyjaśnień dotyczących 

podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze. 

Zgodnie z brzmieniem art. 418 § 1 Kodeksu wyborczego w każdym okręgu 

wyborczym tworzonym dla wyboru rady w gminie nie będącej miastem na prawach powiatu 

wybiera się 1 radnego.  

Podziału gminy na okręgi wyborcze dokonano przy zachowaniu jednolitej normy 

przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę 

radnych wybieranych do Rady Gminy Żabia Wola. Liczbą mieszkańców braną pod uwagę 

przy przygotowywaniu projektu nowego podziału gminy na okręgi wyborcze była suma 

wyborców ujętych w rejestrze wyborców z urzędu, wyborców wpisanych do rejestru 

wyborców na wniosek oraz pozostałych osób zameldowanych w gminie na pobyt stały,  

za wyjątkiem osób, co do których otrzymano zawiadomienie o wpisaniu do rejestru 

wyborców w innej gminie. 

Na dzień 30 czerwiec 2012 roku liczba mieszkańców w Gminie Żabia Wola ustalona 

wg powyższych zasad wynosiła 7399 osób. Otrzymana liczba przedstawicielstwa wynosi: 

7399 : 15 = 494 osoby. 

Z uwagi na powyższe zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały. 

 


