
UCHWAŁA NR XXII/97/2012
RADY GMINY STRZELCE

z dnia 26 października 2012 r.

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

Na podstawie art. 419 § 2 i § 4 oraz art. 420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 
21, poz. 112, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 
1016, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 849) w związku z art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Przepisy 
wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 oraz Nr 
149, poz. 889) Rada Gminy Strzelce uchwala, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Strzelce na okręgi wyborcze oraz ustala się ich numery, granice oraz liczbę 
radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, zgodnie z załącznikiem do uchwały. 

§ 2. Na ustalenia Rady Gminy Strzelce w sprawie okręgów wyborczych wyborcom, w liczbie co najmniej 15, 
przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Skierniewicach w terminie 5 dni od daty 
podania uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaniu do 
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w sołectwach 
i osiedlach, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Strzelce oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Nr. 255/XXXV/2002 z dnia 27.06.2002 r. w/s podziału gminy Strzelce na 
okręgi wyborcze (Dz.U. Nr. 194 poz. 2778). 

§ 5. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Łódzkiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Skierniewicach. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego i ma zastosowanie do wyborów zarządzanych po zakończeniu kadencji Rady Gminy Strzelce 
obejmującej lata 2010- 2014. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Strzelce 

Stanisław Kruglak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/97/2012 

Rady Gminy Strzelce 

z dnia 26 października 2012 r. 

 
Numer 
okręgu 

Granice okręgu Liczba radnych wybieranych 
w okręgu 

1. Część sołectwa Strzelce: 
ul. Słoneczna 
ul. Osiedlowa 

1 

2. Część sołectwa Strzelce: 
ul. Szkolna, 
ul. Główna, 
ul. Leśna, 

ul. Bankowa, 
ul. Rekreacyjna, 

ul. Polna, 
ul. Spokojna 

1 

3. sołectwo Aleksandrów obejmujące miejscowości Aleksandrów, Bielawy, Holendry 
Strzeleckie sołectwo Karolew obejmujące miejscowości Karolew, Zaranna 

1 

4. sołectwo Kozia Góra obejmujące miejscowości Kozia Góra, Glinice , sołectwo 
Niedrzaków obejmujące miejscowości Niedrzaków, Niedrzakówek 

1 

5. sołectwo Długołęka 1 

6. sołectwo Wieszczyce obejmujące miejscowości Wieszczyce, Zgórze, Strzelce 
Kujawskie, Strzelce Leśniczówka 

1 

7. sołectwo Bociany obejmujące miejscowości Bociany, Sójki-Parcel, Strzelce 
Kolonia, sołectwo Wola Raciborowska 

1 

8. sołectwo Klonowiec Stary 1 

9. sołectwo Niedrzew Drugi 1 

10. sołectwo Niedrzew Pierwszy 
sołectwo Siemianów 

1 

11. sołectwo Rejmontów obejmujące miejscowości Muchnice, Rejmontów , 
sołectwo Marianów obejmujące miejscowości Janiszew, Marianów 

1 

12. 
sołectwo Muchnice Nowe 1 

13. sołectwo Dąbkowice obejmujące miejscowości Dąbkowice, Marianka , 
sołectwo Przyzórz 

1 

14. sołectwo Muchnów obejmujące miejscowości Muchnów, Dębina 1 

15. sołectwo Sójki 1 

 Razem 15 
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Uzasadnienie

Na podstawie art.419 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr. 21, poz. 112 z póź. zm.) 
w związku z art. 14 ust.1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks Wyborczy 
(Dz. U. Nr. 21, poz. 113 z póź. zm.) Rada Gminy Strzelce na wniosek Wójta, dokonuje podziału Gminy na 15 
stałych jednomandatowych okręgów wyborczych. 

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 dokonuje się podziału 
tzn. podejmie uchwałę tj. na dzień 30 września 2012r. Liczba mieszkańców jest to suma: 

- Liczby wyborców ujętych w rejestrze wyborców z urzędu 

- Liczby wyborców wpisanych do rejestru na własny wniosek 

- Oraz pozostałych osób zameldowanych na pobyt stały (dzieci, skazani, pozbawieni praw) z pominięciem osób, 
co do których otrzymano zawiadomienie o wpisaniu do rejestru wyborców w innej gminie 

Liczba mieszkańców gminy na dzień 30 września 2012r. wynosi 4106 osób. 

Liczba radnych zgodnie z zasadami określonymi w art. 17 ustawy o samorządzie gminnym w gminach do 
20 tys. mieszkańców wynosi 15 radnych. 

Norma przedstawicielska dla naszej gminy (liczba mieszkańców podzielona przez liczbę wybieranych 
radnych) wynosi 273,73 osób. 

W gminach na terenach wiejskich okręgiem wyborczym jest jednostka pomocnicza czyli sołectwo. 
Jednostki pomocnicze łączy się w celu utworzenia okręgu lub dzieli się jeżeli liczba wybieranych radnych 
byłaby większa niż 1. W każdym okręgu tworzonym dla wyboru rady w gminie wybiera się 1 radnego. 

Przy podziale na okręgi liczba mieszkańców w danym okręgu powinna mieścić się pomiędzy 0,50 a 1,49 
normy przedstawicielstwa. 
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