
UCHWAŁA NR XXXII/257/2018
RADY GMINY W FAŁKOWIE

z dnia 23 marca 2018 r.

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

Na podstawie art. 419 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)  działając na wniosek Wójta Gminy Fałków  Rada Gminy w Fałkowie uchwala, co 
następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Fałków na 15 jednomandatowych okręgów  wyborczych.

§ 2. Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym określa załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fałków.

§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Komisarzowi 
Wyborczemu w Kielcach I.

§ 5. Przepisy uchwały mają zastosowanie do kadencji Rady Gminy w Fałkowie i kadencji Wójta Gminy 
Fałków, następujących po kadencji, w trakcie której uchwała weszła w życie. 

§ 6. Traci moc uchwała nr XVII/121/2012 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie podziału 
Gminy Fałków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym 
okręgu wyborczym.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego  oraz podaniu do 
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Fałków.

§ 8. Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do 
Komisarza Wyborczego w Kielcach I, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości 
w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 9.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego.

 

Anna Pluta
Przewodnicząca Rady Gminy 

w Fałkowie
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Załącznik do Uchwały Nr XXXII/257/2018
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 23 marca 2018 r.

Numery, granice oraz liczba radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

numer
okręgu granice okręgu liczba wybieranych

radnych

1 Sołectwa: Gustawów, Smyków, Stanisławów 1

2 Sołectwo Wąsosz 1

3 część sołectwa Czermno: ulice: Kościelna, Pikulska, Spółdzielcza 1

4 część sołectwa Czermno: ulice: Cmentarna, Osnowa 1

5 Sołectwo Czermno-Kolonia 1

6 Sołectwo Olszamowice 1

7 Sołectwa: Budy, Studzieniec, Sułków 1

8
część sołectwa Fałków: ulice: Akacjowa, Leśna, Lipowa, 
Modrzewiowa, Podchojna, Sadowa, Spacerowa, Wierzbowa, 
Wincentego Witosa, Zamkowa

1

9 część sołectwa Fałków: ulice: Glinianki, Ogrodowa, Przyborowie, 
Studzieniecka, Wolska 1

10 część sołectwa Fałków: ulice: Piaski, Plac Kościelny, Pląskowicka, 
Przedborska 1

11 Sołectwa: Pląskowice, Skórnice 1

12 Sołectwa: Wola Szkucka, Zbójno 1

13 Sołectwo Starzechowice 1

14 Sołectwa: Papiernia, Sulborowice 1

15 Sołectwo Turowice 1
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Uzasadnienie

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy w art.418 § 1 określa zasadę, że w każdym okręgu
wyborczym tworzonym dla wyboru rady w gminie liczącej do 20 000 mieszkańców wybiera się 1 radnego.
Jednocześnie przepis 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) zobowiązuje Radę Gminy do dokonania podziału gminy na okręgi wyborcze
w wyborach do Rady Gminy w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie tej ustawy tzn. do 1 kwietnia 2018 r.
Ponadto w  artykule tym stwierdza się, że 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 Fałków wynosiła 4586. 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. Z porównania danych o liczbie mieszkańców z art.17.ust. o samorządzie
gminnym wynika, że do Rady Gminy Fałków wybieranych będzie 15 radnych.

Normę przedstawicielstwa oblicza się przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych.
Wynosi ona dla Gminy Fałków 305,73 (4586:15).

W związku z tym, że dotychczasowy podział na okręgi wyborcze spełnia wymogi Kodeksu wyborczego,
przy jednoczesnej zgodności liczby radnych w kadencji 2014-2018 oraz na kadencję 2018-2023 proponuje się
podjęcie uchwały określającej takie same granice okręgów ja obowiązujące dotychczas.

Id: 5798DBE1-2DE1-4A80-A5E7-CC6D8DBC7998. Podpisany Strona 1




