UCHWAŁA NR XX/247/18
RADY GMINY BOBROWICE
z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie podziału Gminy Bobrowice na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów
i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Na podstawie art. 418 § 1, 419 i 420 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 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 uchwala się, co
następuje:
§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Bobrowice na 15 stałych jednomandatowych okręgów wyborczych.
§ 2. Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych określa
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Na ustalenia rady gminy w sprawach okręgów wyborczych, wyborcom w liczbie co najmniej 15,
przysługuje prawo wniesienia skargi do komisarza wyborczego w terminie 5 dni od podania uchwały do
wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty. Od postanowienia komisarza wydanego w związku ze
skargą, przysługuje odwołanie do Państwowej Komisji Wyborczej.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowice.
§ 5. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Zielonej
Górze.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do
publicznej wiadomości przez zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej i wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Bobrowice.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XIII/120/12 Rady Gminy Bobrowice z dnia 6 września 2012 r. w sprawie
podziału Gminy Bobrowice na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu (Dz. Urz. Woj. Lubus. poz.1669).
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Mariola Szajek
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Załącznik do Uchwały Nr XX/247/18
Rady Gminy Bobrowice
z dnia 28 lutego 2018 r.
Wykaz
okręgów wyborczych, ich granice i numery oraz liczba wybieranych radnych
w Gminie Bobrowice
NUMER OKRĘGU
WYBORCZEGO

GRANICA OKRĘGU

1
2
3
4
5
6

MŁYNIEC, BOBROWICE od nr 1 do 48
BOBROWICE od nr 49 do 107
BOBROWICE od nr 108 do 161
BOBROWICE od nr 162 do końca
BARŁOGI, DACHÓW
CHOJNOWO, KUKADŁO, LUBNICA, TARNAWA
KROŚNIEŃSKA, ŻARKÓW
BRONKÓW od nr 1 do 49
BRONKÓW od nr 50 do końca
BRONKÓWEK, CZEKLIN, KOŁATKA
DYCHÓW od nr 1 do 19B
DYCHÓW od nr 20 do 64
DYCHÓW od nr 65 do końca
BRZEZINKA, CHROMÓW, PRĄDOCINEK
DĘBY, STRUŻKA
JANISZOWICE, PRZYCHÓW
WEŁMICE

7
8
9
10
11
12
13
14
15
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LICZBA
WYBIERANYCH
RADNYCH
W OKRĘGU
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Uzasadnienie
31 stycznia br. weszły w życie przepisy 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).
Zgodnie z art. 12 ust. 1 powołanej ustawy, rady gmin mają dokonać podziału gmin na okręgi wyborcze
w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie ustawy tj. od 31 stycznia br.
Ustawa nie zawiera wskazania, że czynności te wykonują tylko rady gmin, w których dotychczasowy
podział nie spełnia wymogów ustawy. W związku z tym, zdaniem Państwowej Komisji Wyborczej, do
dokonania podziału zobowiązane są rady wszystkich gmin, nawet jeżeli nowe uchwały będą powielały
rozstrzygnięcia dotychczasowe.
Niniejsza uchwała powiela rozstrzygnięcia zawarte w dotychczas obowiązującej uchwale Nr XIII/120/12
Rady Gminy Bobrowice z dnia 6 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Bobrowice na stałe okręgi
wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz. Urz.
Woj. Lubus. poz.1669).
Podział na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
ustala, na wniosek wójta rada gminy według jednolitej normy przedstawicielstwa obliczonej przez
podzielenie mieszkańców (wg. stanu na 31.12.2017r.) przez liczbę radnych wybieranych do rady gminy
(art. 419 Kodeksu wyborczego).
W związku z powyższym norma przedstawicielstwa w Gminie Bobrowice wynosi 213,6 (liczba
mieszkańców na 31.12.2017r. - 3.205 podzielona przez 15).
W związku z powyższym norma przedstawicielstwa przypadająca na jeden mandat dla poszczególnych
okręgów wyborczych przedstawia się następująco:
Okręg nr 1 liczba mieszkańców 194/ 213,6 norma 0,91
Okręg nr 2 liczba mieszkańców 212/ 213,6 norma 0,99
Okręg nr 3 liczba mieszkańców 259/ 213,6 norma 1,21
Okręg nr 4 liczba mieszkańców 224/ 213,6 norma 1,05
Okręg nr 5 liczba mieszkańców 185/ 213,6 norma 0,87
Okręg nr 6 liczba mieszkańców 229/ 213,6 norma 1,07
Okręg nr 7 liczba mieszkańców 186/ 213,6 norma 0,87
Okręg nr 8 liczba mieszkańców 154/ 213,6 norma 0,72
Okręg nr 9 liczba mieszkańców 212/ 213,6 norma 0,99
Okręg nr 10 liczba mieszkańców 244/ 213,6 norma 1,14
Okręg nr 11 liczba mieszkańców 202/ 213,6 norma 0,95
Okręg nr 12 liczba mieszkańców 229/ 213,6 norma 1,07
Okręg nr 13 liczba mieszkańców 197/ 213,6 norma 0,92
Okręg nr 14 liczba mieszkańców 251/ 213,6 norma 1,17
Okręg nr 15 liczba mieszkańców 227/ 213,6 norma 1,06
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