
UCHWAŁA NR XXXV/195/2018
RADY GMINY GIZAŁKI

z dnia 28 marca 2018 r.

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

Na podstawie art. 417 § 1, 2 i 3 pkt 1, art. 418 § 1, art. 419, art. 420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - 
Kodeks wyborczy /Dz. U. z 2017 r. poz. 15 ze zm./ oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm./ 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 Wójta Gminy 
Gizałki uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Gizałki na okręgi wyborcze, ustala się ich granice i numery oraz liczbę 
radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gizałki.

§ 3. Uchwałę przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu 
w Kaliszu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej 
Gminy Gizałki.

§ 5. Wyborcom, w liczbie  co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego    
w Kaliszu w terminie 5 dni od daty podania uchwały  do publicznej wiadomości.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Lis



Załącznik  

do uchwały nr XXXV/195/2018 

            Rady Gminy Gizałki     

                                                                                                                              z dnia 28 marca 2018 r. 

 
Podział Gminy Gizałki na okręgi wyborcze 

 

 

Nr  

okręgu 

wyborczego 

 

Granice okręgu wyborczego  

  

(sołectwa oraz wchodzące w ich skład miejscowości, 

ulice) 

 

Liczba                    

radnych wybieranych                   

w okręgu wyborczym 

1 Sołectwo Gizałki: 

 ul. Słoneczna 

 ul. Szkolna 

 ul. Kaliska 

 ul. Łąkowa 

1 

2 Sołectwo Gizałki: 

 ul. Wodna 

 Plac 3-go Maja 

 ul. Kolejowa 

 ul. Strażacka 

 ul. Krótka 

 ul. Leśna  

 ul. Konińska 

 ul. Mostowa 

 ul. Wrzesińska 

 ul. Polna 

1 

3 Sołectwo Ruda Wieczyńska: 

 Ruda Wieczyńska od nr. 1 do nr. 53 

1 

4 Sołectwo Ruda Wieczyńska: 

 Ruda Wieczyńska od nr. 54 do końca 

 Obory 

1 

5 Sołectwo Nowa Wieś 

 Nowa Wieś od nr. 9 do końca 
1 

6 Sołectwo Czołnochów: 

 Nowa Wieś od nr. 1 do nr. 8 

 Czołnochów 

Sołectwo Leszczyca 

1 

7 Sołectwo Szymanowice 1 

8 Sołectwo Tomice: 

 ul. Górki 

 ul. Kręta 

 ul. Ogrodowa 

 ul. Wodna 

 ul. Wrzesińska - numery parzyste 

1 

9 Sołectwo Tomice: 

 Tomice-Las 

 Tomice-Młynik 

 ul. Akacjowa 

 ul. Leśna 

 ul. Krótka 

 ul. Wrzesińska  numery nieparzyste  

1 

10 Sołectwo Wierzchy: 

 Wierzchy 

 Gizałki-Las 

1 



11 Sołectwo Toporów 

Sołectwo Wronów 

1 

12 Sołectwo Kolonia Obory 

 

1 

 

13 Sołectwo Kolonia Ostrowska: 

 Kolonia Ostrowska 

 Studzianka 

Sołectwo Świerczyna 

1 

14 Sołectwo Krzyżówka 

Sołectwo Orlina: 

 Orlina Mała 

 Orlina Duża 

Sołectwo Dziewiń Duży 

1 

15 Sołectwo Białobłoty 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie

do Uchwały nr XXXV/195/2018

Rady Gminy Gizałki

z dnia 28 marca 2018 r.

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

W związku z wejściem w życie 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, rady gmin zobowiązane zostały do dokonania podziału gminy na okręgi wyborcze
w wyborach do rady gminy w terminie 60 dni, tj. do dnia 1 kwietnia 2018 r.

Podział gminy zgodnie z art. 421 Kodeksu wyborczego jest stały i zmiany w nim mogą być
wprowadzone wyłącznie w sytuacjach, i w zakresie, określonych w Kodeksie wyborczym.

Podstawą do ustalenia podziału gminy na okręgi wyborcze jest liczba mieszkańców ujętych w stałym
rejestrze wyborców na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym rada dokonuje podziału gminy
na okręgi wyborcze. W gminie Gizałki liczba ta wynosi 4.633. Przy dokonywaniu podziału należy
uwzględnić liczbę radnych wybieranych do rad gmin ustaloną przez wojewodę w trybie art. 373 Kodeksu
wyborczego. Wojewoda Wielkopolski zarządzeniem z dnia 28 lutego 2018 r. ustalił liczbę radnych
wybieranych do Rady Gminy Gizałki, która wynosi 15.

W gminach na terenach wiejskich okręgiem wyborczym jest jednostka pomocnicza (sołectwo), która
łączy się w celu utworzenia okręgu lub dzieli na dwa lub więcej okręgi wyborcze, jeżeli wynika to z
konieczności zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa. W gminie Gizałki jednolita norma
przedstawicielstwa wynosi 308,8667.

Nie można tworzyć okręgów wyborczych składających się z jednostki pomocniczej i części innej
jednostki pomocniczej gminy lub niegraniczących ze sobą jednostek pomocniczych. Zasady dotyczące
podziału gminy na okręgi wyborcze określone zostały uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej.

Rada gminy dokonuje podziału gminy na okręgi wyborcze wyłącznie na wniosek Wójta. Projekt uchwały
w sprawie podziału Gminy Gizałki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granici numerów oraz liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu wyborczym został przedstawiony w trybie konsultacji Komisarzowi
Wyborczemu w Kaliszu.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.




