
 

 
 

U Z A S A D N I E N I E 
 

do uchwały Nr 467/2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 lutego 2018r. 
w sprawie podziału Gminy i Miasta Jastrowie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic  
i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 

 
 

Zgodnie z art.12 ust.1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw               
w celu zwiększenia udziału obywateli  w procesie wybierania, funkcjonowania                                  
i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018r. poz.130) - rada gminy 
dokona podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy w terminie 60 dni od 
dnia wejścia w życie ustawy, tj. do dnia 1 kwietnia 2018r.  

Przy ustalaniu podziału gminy na okręgi wyborcze uwzględnia się liczbę 
mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców danej gminy na koniec kwartału 
poprzedzającego kwartał, w którym rada gminy dokonuje podziału gminy na okręgi wyborcze 
(art.12 ust.2). 

Szczegółowy tryb postępowania określają przepisy Kodeksu wyborczego.  
W świetle art.419 §2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy, 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. 
Podstawowym kryterium stosowanym przy podziale gminy na okręgi wyborcze jest norma 
przedstawicielstwa, wynikająca z podzielenia liczby mieszkańców gminy ujętych w stałym 
rejestrze wyborców na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonuje się 
podziału na okręgi wyborcze przez ustaloną liczbę radnych. W przypadku gminy i miasta 
Jastrowie norma ta wynosi – 756,47 (liczba mieszkańców na koniec IV kwartału 2017r.  
-  11.347; liczba wybieranych radnych – 15). Proponowany podział mandatów dla każdego 
okręgu wyborczego ustala się następująco: 

 

Numer okręgu 
wyborczego 

Liczba 
mieszkańców  

Liczba mandatów 
wynikaj ąca z normy 
przedstawicielstwa  

Proponowany podział 
mandatów  

1 701 0.93 1 

2 708 0.94 1 

3 657 0.87 1 

4 683 0.90 1 

5 831 1,10 1 

6 931 1,23 1 

7 858 1,13 1 

8 773 1,02 1 

9 732 0,97 1 

10 816 1,08 1 

11 742 0,98 1 

12 741 0,98 1 

13 606 0,80 1 

14 732 0,97 1 



 

Numer okręgu 
wyborczego 

Liczba 
mieszkańców  

Liczba mandatów 
wynikaj ąca z normy 
przedstawicielstwa  

Proponowany podział 
mandatów  

15 836 1,11 1 
 
W dniu 5 lutego 2018r. Państwowa Komisja Wyborcza wydała uchwałę w sprawie 

wytycznych i wyjaśnień dotyczących podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi 
wyborcze.  

Na podstawie powyższych przepisów oraz wytycznych został przygotowany projekt 
niniejszej uchwały. Przed podjęciem uchwały projekt należało przedłożyć do akceptacji  
właściwemu Komisarzowi Wyborczemu.  

Projekt uchwały skonsultowano z Komisarzem Wyborczym w Pile. 
 

Podjęcie przez Radę Miejską uchwały w proponowanym kształcie znajduje pełne 
uzasadnienie i unormowanie prawne. 

 
 
 


