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Uzasadnienie  

do uchwały Rady Gminy Janów w sprawie podziału Gminy Janów na okręgi wyborcze oraz 

ustalenia  ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.  

Na podstawie art. 419 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, w związku z art. 

13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – kodeks wyborczy, Rada 

Gminy na wniosek Wójta dokonuje podziału gminy na 15 stałych jednomandatowych okręgów 

wyborczych. Podział gminy na nowe okręgi wyborcze będzie obowiązywał od nowej kadencji. Przed 

wyborami organów jednostek samorządu terytorialnego w 2014 r.  

Przy podziale gminy na okręgi wyborcze mają zastosowanie wytyczne i wyjaśnienia Państwowej 

Komisji Wyborczej określone w uchwale PKW z dnia 7 maja 2012 r. Przy ustalaniu podziału gminy 

na okręgi wyborcze Rada powinna uwzględnić liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze 

wyborców danej gminy na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonuje się podziału 

na okręgi wyborcze (w naszym przypadku na dzień 30 września 2012 r.). Sposób ustalania liczby 

radnych określa art. 17 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym w gminie do 20.000 

mieszkańców liczba radnych wynosi 15.  

Liczba ta na 31 grudnia 2012 r. wynosi 6.000.  

Norma przedstawicielstwa dla naszej gminy (liczba mieszkańców / liczba radnych wybieranych 

w danej gminie) wynosi 400,0 (6.000 : 15 = 400,0). Następnie liczbę mieszkańców w okręgu dzieli się 

przez jednolitą normę przedstawicielstwa w gminie z zastosowaniem zaokrągleń liczby mandatów 

w górę do całkowitej liczby mandatów, jeśli ułamek liczby mandatów w okręgu jest równy lub 

większy niż ½ mandatu i odrzuceniem ułamka mandatu mniejszego niż ½.  

Przyjmuje się, że przy podziale na okręgi liczba mieszkańców w danym okręgu powinna mieścić 

się pomiędzy 0,51 a 1,49 normy przedstawicielstwa. Wskazany w załączniku do uchwały podział na 

okręgi wyborcze spełnia ww. wskaźniki.  

Rada Gminy Janów w dniu 23 listopada 2012 roku podjęła uchwałę w sprawie podziału Gminy 

Janów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych 

w każdym okręgu. W/w uchwała została zaskarżona przez grupę wyborców.  

Komisarz Wyborczy w Częstochowie Postanowieniem z dnia 28 grudnia 2012 roku wezwał Radę 

Gminy Janów do podjęcia uchwały w sprawie podziału na okręgi wyborcze w terminie do dnia 

28 stycznia 2013 roku.  

Uchwała nie rodzi skutków finansowych dla budżetu gminy.  


