UCHWAŁA NR XXIV/200/2018
RADY MIASTA RADZIEJÓW
z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie okręgów wyborczych
Na podstawie art. 419 § 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r.
poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) w związku z art. 12 ust. 1 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. poz. 130), na wniosek Burmistrza Miasta Radziejów,
Rada Miasta uchwala, co następuje:
§ 1. Dla wyboru Rady Miasta Radziejów dokonuje się podziału Gminy Miasto Radziejów na okręgi wyborcze,
ustalając ich numery i granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, zgodnie
z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu
we Włocławku.
§ 3. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Biuletynie
Informacji
Publicznej
oraz
podaje
się
do
publicznej
wiadomości
poprzez
wywieszenie
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radziejów.
§ 4. Na ustalony podział gminy na okręgi wyborcze wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo
wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego we Włocławku, w terminie 5 dni od daty podania do publicznej
wiadomości niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radziejów.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Marek Pawlak
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Załącznik do Uchwały Nr XXIV/200/2018
Rady Miasta Radziejów
z dnia 28 lutego 2018 r.
Nr okręgu
wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba
wybieranych
radnych

2

ulice: Brzeska, Franciszkańska, Ignacego Paderewskiego, Komunalna, Ojca
Św. Jana Pawła II, Płowiecka, Przemysłowa, Rolnicza, Stanisława Moniuszki
ulice: 1 Maja, Bema, Langiewicza, Miodowa, Mirosławskiego, Podgórna,
Władysława Łokietka

3

ulice: Działkowa , Piastowska , Słoneczna

1

4

ulice: Armii Krajowej, Kujawska, Wyzwolenia
ulice: 3 Maja 1791 r, Cicha, Młynarska, Okrzei, Piaskowa, Szkolna,
Targowa, Wiatraczny Stok, Żwirna
ulice: 11 Listopada 1918 r, Janka Krasickiego, Leśna, o. Artura Zapaśnika,
Ogrodowa, ppłk Antoniego Iglewskiego, Sosnowa, Sportowa, Szybka,
Średnia

1

1

5
6

1
1

1
1

7

ulice: Cypriana Kamila Norwida, Edwarda Stachury, Franciszka Becińskiego,
Juliana Tuwima, Konstantego I. Gałczyńskiego, Kościuszki od nr 31 do nr 93,
Stanisława Wyspiańskiego, Władysława Broniewskiego

1

8

ulica: Szpitalna

1

ulice: Kilińskiego, Kościuszki od nr 1 do nr 30, Krótka, Niska, Przesmyk,
Puławskiego, Rynek, Rzemieślnicza, Stroma, Szewska, Wąska, Wysoka,
Zachodnia, Zakątna, Zamkowa, Zaułek
ulice: Dolna, Kruszwicka, Objezdna – bez bloków nr 28/6, 28/14, 28/15,
32, 32/2, 34/2, 34/3, 34/4.
ulice: Kasprowicza, Kwiatowa, Mickiewicza, Prusa, Słowackiego,
Zawadzkiego, Zielona , Żytnia od nr 1 do nr 13

1

9
10
11
12

ulice: Chabrowa , Fryderyka Chopina bez nr 4 (blok), Łąkowa, Józefa
Górczyńskiego, Kazimierza Wielkiego, Ks. Jana Wieczorka, Parkowa, Polna
bez numerów 2, 4, 6 (bloki), Toruńska, Żytnia od nr 14 do 26
Marii

Dąbrowskiej

1
1

13

ulice: Fryderyka Chopina nr 4
nr 3 i 5 (bloki); Polna nr 2; 4; 6 (bloki)

14

ulica: Objezdna nr 28/6 ; 28/14 ; 28/15 ; 32 ; 32/2 (bloki)

1

15

ulica: Objezdna nr 34/2 ; 34/3 i 34/4 (bloki)

1
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UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia
udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów
publicznych (Dz. U. poz. 130), która weszła w życie dnia 31 stycznia 2018 roku, w art. 12 ust. 1
zobowiązuje rady gmin do dokonania podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rady
gminy w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie tej ustawy. Ustawa nie zawiera wskazania,
że czynności te wykonują tylko rady gmin, w których dotychczasowy podział nie spełnia
wymogów ustawy. W związku z tym do dokonania podziału zobowiązane są rady wszystkich gmin,
nawet jeżeli nowe uchwały będą powielały rozstrzygnięcia dotychczasowe. Jeżeli rada gminy nie
dokona podziału gminy na okręgi wyborcze, w terminie, o którym mowa, podziału dokonuje
komisarz wyborczy.
W gminach do 20.000 mieszkańców utrzymano zasadę okręgów jednomandatowych
i wyborów większościowych wprowadzoną przez Kodeks wyborczy z 5 stycznia 2011 roku
i zastosowaną po raz pierwszy dla wyboru rady w 2014 roku. 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. Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. liczba mieszkańców Gminy
Miasto Radziejów wynosiła 5.427 osób. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym, w gminach do 20.000 mieszkańców w skład rady wchodzą radni w
liczbie 15. Podział gminy na okręgi wyborcze jest powieleniem rozwiązań dotychczas
obowiązujących w myśl zasady, że podział na okręgi jest stały. Przyjęty podział jest zgodny z
regułami tworzenia okręgów wyborczych wynikającymi z art. 417 – 419 Kodeksu wyborczego.
Przyjęty podział na okręgi wyborcze nie narusza generalnej reguły, że o ilości mandatów decyduje
liczba mieszkańców przypadająca na 1 mandat (norma przedstawicielstwa), stanowiąca naczelną
zasadę równości wyborów, zapisaną w art. 369 Kodeksu wyborczego. Normę przedstawicielstwa
oblicza się przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych. Dla Miasta
Radziejów wynosi ona 361,80. W przjętym podziale gminy na okręgi wyborcze uwzględniono
zasadę, że w skład okręgu wyborczego wchodzą całe ulice. Podziału ulicy na dwa lub więcej
okręgów wyborczych, dokonuje się tylko wówczas, jeżeli wynika to z konieczności zachowania
jednolitej normy przedstawicielstwa. Biorąc pod uwagę układ przestrzenny miasta, w powiązaniu z
liczbą mieszkańców poszczególnych ulic, dla zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa
dokonano podziału ulic: Objezdnej, Polnej, Kościuszki i Żytniej na co najmniej dwa okręgi
wyborcze. Dokonano również aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych w związku z
nadaniem nazw nowym ulicom tj.: ul. ppłk. Antoniego Iglewskiego, Wysoka i o. Artura Zapaśnika
oraz zmianami nazw ulic na podstawie tzw. ustawy dekomunizacyjnej tj.: 9 Maja na ul. 3 Maja
1791 r oraz 20 Stycznia na ul. 11 Listopada 1918 r.
Podział Gminy Miasto Radziejów na okręgi wyborcze z uwzględnieniem danych: numer
okręgu wyborczego, granice okręgu wyborczego, liczba mieszkańców okręgu wyborczego,
okręgowy współczynnik normy przedstawicielstwa oraz liczba wybieranych radnych w okręgu
przedstawia załącznik do wniosku Burmistrza Miasta.
Zważywszy powyższe podjęcie uchwały jest zasadne.
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