
UCHWAŁA NR XXXVIII/259/2018
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 15 marca 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Kałuszyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby 
radnych wybieranych w każdym okręgu.

Na podstawie art. 419 § 2 i § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 15 z późn.zm.), art. 12 ust. 1 i 2 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. z 2018 r., poz. 130 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Kałuszyna, Rada Miejska 
w Kałuszynie uchwala, co następuje:

§ 1. 

Dokonuje się podziału Gminy Kałuszyn na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych, ustala się granice 
i numery okręgów oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych, zgodnie z wykazem 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 3. 

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

2. Uchwała ma zastosowanie od wyborów wyłaniających organy gminy na kadencję następującą po kadencji, 
w czasie której uchwała weszła w życie.

§ 4. 

Na ustalenia niniejszej uchwały zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu Wyborczego wyborcom, w liczbie co najmniej 15, 
przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Siedlcach, w terminie 5 dni od daty podania 
uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Janusz Kazimierz Pełka
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Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/259/2018

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 15 marca 2018 r.

WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH DLA WYBORU RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

Numer okręgu 
Wyborczego

 Granice okręgu wyborczego /  Liczba radnych 
wybieranych 

w okręgu
1  Ulice: 1-go Maja, Bohaterów Września 1939r., 

Martyrologii, Odrodzenia, Ppłk.Stanisława Truszkowskiego, 
św. Jana Pawła II

 1

2  Ulice: Warszawska  1
3  Ulice: Mostowa, Narty, Zawoda  1
4  Ulice: Chopina, Kościelna, Krauzego, Mickiewicza, 

Osiedlowa, Plac Kilińskiego, Trzcianka, Żeromskiego
 1

5  Ulice: Brzozowa, Dębowa, Jutrzenki, Klonowa, Kwiatowa, 
Ogrodowa, Pocztowa, Podleśna, Polna, Różana, Sadowa, 
Świerkowa, Wiśniowa

 1

6  Ulice: Barlickiego, Kopernika, Nowa, Reja, Zamojska  1
7  Ulice: Akacjowa, Robotnicza, Wojska Polskiego, 

Wyzwolenia
 1

8  Wsie: Falbogi, Milew, Mroczki  1
9  Wsie: Olszewice, Patok, Ryczołek, Szymony  1
10  Wsie: Budy Przytockie, Kazimierzów, Leonów, Marianka, 

Przytoka.
 1

11  Wsie: Wąsy, Wity  1
12  Wsie: Abramy, Chrościce, Kluki, Szembory, Wólka 

Kałuska
 1

13  Wsie: Garczyn Duży, Garczyn Mały, Zimnowoda, 
Żebrówka

 1

14  Wsie: Gołębiówka, Marysin, Nowe Groszki, Stare Groszki  1
15  Wsie: Piotrowina, Sinołęka  1
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Uzasadnienie

Z dniem 31 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa 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. z 2018 r., poz. 130 z późn. zm.). Stosownie do przepisu art. 12 ust. 1 tejże
ustawy, Rada Miejska jest zobowiązana do dokonania podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rady
w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

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 (ust. 2 art. 12 ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia
udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych).

W przypadku Gminy Kałuszyn stan na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi 5.843 i przekłada się na
poszczególne okręgi w sposób następujący: okręg 1 – 381, okręg 2 – 331, okręg 3 – 477, okręg 4 – 417, okręg
5 – 551, okręg 6 – 445, okręg 7 – 281, okręg 8 – 326, okręg 9 – 521, okręg 10 – 489, okręg 11 – 241, okręg
12 – 290, okręg 13 – 297, okręg 14 – 430 i okręg 15 – 366.

Zgodnie z przepisem ust. 4 art. 12 w/w ustawy, jeżeli Rada nie dokona podziału gminy na okręgi wyborcze,
w terminie, o którym mowa w ust. 1, podziału dokonuje komisarz wyborczy w terminie 14 dni od dnia upływu
terminu, o którym mowa w ust. 1.

W myśl przepisu art. 419 § 2 i § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 15 z późn.zm.), Rada Miejska na wniosek Burmistrza dokonuje podziału gminy na 15 stałych
jednomandatowych okręgów wyborczych.

Liczbę radnych określa art. 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r.,
poz. 1875 z późn. zm.), zgodnie z którym w gminie do 20.000 mieszkańców liczba radnych wynosi 15.

Projekt podziału Gminy Kałuszyn na okręgi wyborcze opracowany został zgodnie z zasadami tworzenia
okręgów wyborczych, określonymi w art. 417-419 Kodeksu wyborczego. Oznacza to w szczególności, że:

1) okręg wyborczy obejmuje część obszaru gminy

2)w każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady wybierany będzie 1 radny.

Proponowany podział na okręgi wyborcze pozostaje w zgodzie z regułą, że o ich wielkości decyduje liczba
mieszkańców przypadająca na 1 mandat, zwana jednolitą normą przedstawicielstwa. Jednolita norma
przedstawicielstwa wynika z art. 419 § 2 Kodeksu wyborczego i oblicza się ją przez podzielenie liczby
mieszkańców gminy przez liczbę radnych.

Dla Gminy Kałuszyn jednolita norma przedstawicielstwa wynosi 389,53.

Liczba mieszkańców w poszczególnych okręgach została podzielona przez jednolitą normę
przedstawicielstwa w gminie z zastosowaniem zaokrąglenia liczby mandatów w górę do całkowitej liczby
mandatów, w przypadku gdy ułamek liczby mandatów w okręgu jest równy lub większy ni z 1/2 i odrzuceniem
ułamka mandatu mniejszego od 1/2.

W związku z powyższym w Gminie Kałuszyn powstanie 15 jednomandatowych okręgów, przy
uwzględnieniu liczby mieszkańców w danym okręgu mieszczącej się pomiędzy 0,83, a 1,41 normy
przedstawicielstwa.

Przedstawiony projekt podziału Gminy Kałuszyn na okręgi wyborcze został zaakceptowany przez Komisarza
Wyborczego w Siedlcach.

Podział gminy na okręgi wyborcze przyjęty niniejszą uchwałą będzie obowiązywał od nowej kadencji tj. lat
2018-2023.
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