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z dnia27 marca 201 8 r.

w sprawie: podziału Gminy Stary Targ na okręgi wyborcze, usta|enia ich
granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

wyborczym

Na podstawie art. 12 ust. I ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie
niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesach
wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych
(Dz. U. z 20|8 r., poz. 130) na wniosek Wójta Gminy Stary Targ uchwala się,
co następuje:

$ 1. Dla wyboru Rady Gminy Stary Targ dokonuje się podziału Gminy Stary
Targ na okręgi wyborcze, ustala ich granice i numery oraz |iczbę radnych
wybieranych w kazdym okręgu wyborczym w sposób określony w zał.ączrtiku
do niniejszej uchwĄ.

$ 2. Na ustalony podział' gminy na okręgi wyborcze wyborcom, w liczbie
co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego
w terminie 5 dni od daty podania uchwĄ do publicznej wiadomości.

$ 3. Wykonanie uchwĄ powierza się Wójtowi Gminy.

$ 4. Po jednym egzemp|arzu uchwaĘ przekaanje się niezwłocznie Wojewodzie
Pomorskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Gdańsku.

$ 5. Traci moc uchwała Nr XXV165 1201'2 kady Gminy Stary Targ z dnia
26 paździemika 2012 r.1 w sprawie podziału Gminy Stary Targ na okręgi
wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz|iczby radnych wybieranych
w każdym okręgu wyborczym (Dz.Urz. Woj. Pomorskiego poz. 3650 ).

$ ó. Uchwała wchodzi w Ęcie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu
w Dzięnniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz podaniu do
publicznej wiadomości w sposób zv'yczajowo przyjęty.

$ 7.Uchwała ma zastosowanie do wyborów zarządzanych po zakończeniu
kadencji Rady Gminy Stary Targ wyłonionej w wyborach na|ata2010 .20|4'

Wasiewicz



Zał'ącznik do UchwĄ Nr
XXXVIIV2ó8/2018
Rady Gminy Stary Targ
zdniaLT marca 2018 r.

I
Sołectwo Stary Targ :miejscowości Waplewo ośiedle, Stary Dwór, Stary
Tars od Nr I do Nr 41 1

2
Sołectwo Stary Targ miejscowość Stary Targ :ul. Główna, ul. Staszica,
ul. Sierakowskiego, ul, Kościuszki I

J

Sołectwo Stary Targ miejscowość Stary Targ : ul. Kusocińskiego,
ul. Główna, ul. Malinowskiego, ul. Pocztowa, ul. Polna,
ul. Szczepańskiego, ul Sportowa I

A Sotectwo Tulice, Sołectwo Nowy Targ 1

5 Sołectwo Kątki I

6 Sołectwo Kalwa. Sotectwo Tropy I

7

Sołectwo Ramoty miejscowości Ramoty, Waplewko, Waplewo Wielkie
Nr:10, 11, I lA,  12, l fA,  13,14,15,16 17,79,24,25,26,27,29,38,
39,40, 41, 42,48,52 I

8
Sołectwo Ramoty cz. 2 :Waplewo Wielkie Nr: I, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
30,3 1, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 46, 47, 49, I

9 Sołectwo Szropy-miei scowość Szropy I

10 Sotectwo Szropy - mieiscowość Zielonki I

1l
Sotectwo Szropy - miejscowości Gintro, Jodłówka, Sołectwo Jordanki,
Sołectwo Szropy Niziny 1

I2 Sołectwo Dąbrówka Malborska 1

I J Sołectwo Łoza 1

T4 Sołectwo Jurkowice I

15 Sołectwo Bukowo I

razem 15
i.|jŻ.\ii ' l i i

a



Podział Gminy Stary Targ na okęgi wyborcze zgodny jest z w1.tycznymi PKW
zawartych w uchwale z dnia 5 lutego 201 8 r.

okęg głosowania Nr 11 w skład, którego wchodzą Sołectwo Szropy - miejscowości
Gintro, Jodłówka, Sołectwo Jordanki, Sołectwo Szropy Niziny uwaruŃowany jest tym, żę do
czasu wprowadzenia zmian w strukturze sołectw Gminy Stary Targ Sołectwo Szropy Niziny
było częścią sołectwa Szopy. Mieszkancy Sołectw Jordanki i Szropy Niziny wiele czynności
życia codziennego dokonują w Szropach. Dotychczasowy podział na okęgi wyborcze został
zaakceptowany przez społeczeństwo i utrwalił nawyki mieszkańców do głosowania w
Szropach. Ta}rże podział Gminy Stary Targ na parafie powoduje przynależnośó mieszkańców
Sołectw Szropy Niziny i JordaŃi do Parafii w Szropach z siedzibą w Kalwie. Taki podział
powoduje to, że mate miejscowości wokół Szrop będą miały swojego przedstawiciela

UZASADNIENIE

do w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze oraz usta|enia ich granic,
numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Rady gmin zobowiązane są do dokonania podziału gmin na okręgi
wyborcze w terminie 60 dni od dnia wejścia w ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.
o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie
wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niekórych organów publicznych
(Dz. U. poz. 130).

Zgodnie z att. 12 ust. 1 tej ustawy' do dokonania nowego podziału
zobowiązane są rady wszystkich gmin, nawet jeśli nie uległy zmianie przepisy
dotyczące liczby mandatów w poszczególnych okęgach. Jeżeli rada gminy nie
dokona podziału gminy na okręgi wyborcze w wyznaczonym terminie, podziafu
dokona komisarz wyborczy w terminie i4 dni od dnia upłyrvu tego terminu'
Podział na okręgi wyborcze jest stĄ, z zast;rzeż.eniem aIt. 42| ustawy z dnia 5
stycznia 201'I r. Kodeks rvYporczy (Dz. U. z 20|7 r. poz. 15 z późn. zm.). Rada
gminy dokonuje podziatu w drodze uchwały na wniosek wójta ustalając numery
i granice okęgów oraz\iczbę ladnych wybieranych w kazdym okręgu (art' 4I9
$ 2 Kodeksu wyborczego). Przy ustalaniu podziału gminy na okręgi wyborcze
uwzględnia się liczbę mieszkńców ujętych w stĄm rejestrze wyborców danej
gminy na koniec kwartatu poprzedzającego kwańał, w którym rada gminy
dokona podziału gminy na okręgi wyborczę, tzn, podejmie uchwałę. Liczba
mieszkańców ujętych w stałym rejestlze wyborców gminy Stary Targ na dzień
3l grudnia 2017 r. to 629t osób' Liczba mandatów dla gminy do 20 tys.
mieszkańców wynosi 15, a w kaidym okręgu tworzonym dla wyboru Rady
w gminie wybiera się jednego radnego.



W Gminie Stary Targ dokonuje się podziału na 15 jednomandatowych
okręgów wyborczych. Norma przedstawicielstwa na jeden mandat wynosi
4t9,40. Dzieląc liczbę mieszkańców danego okręgu przez wyliczoną normę
przedstawicielstwa otrzymujemy sugerowaną liczbę mandatów dla darrego
okręgu, przy czlm ułamki liczby mandatów wybieranych w okręgu wyborczym
równe lub większe od |l2 zaokągla się w górę do liczby całkowitej (art. 4|9 s 2
Kodeksu wyborczego). Załączone wyliczenia potwierdzają, ze proponowany
podział odpowiada nortnom'

Podział Gminy Stary Targ na okręgi wyborcze zgodny jest z wytycznymi
PKW zawartych w uchwale z dnia 5 lutego 201 8 r.

okręg głosowania Nr 11 w skład, którego wchodzą część Sołectwa
Szropy - miejscowości Gintro' Jodłówka, Sołectwo Jordanki, Sołectwo Szropy
Niziny zgodny jest z dotychczasowym podziałem gminy na okręgi wyborcze.
Do czasu wprowadzenia zmian w strukurze sołectw Gminy Stary Targ
Sołectwo Szropy Niziny było częścią sołectwa Szropy. Mieszkancy Sołectw
Jordanki i Szropy Niziny wiele czynności Ącia codziennego dokonują w
Szopach. DoĘchczasowy podz|ał na okręgi wyborcze został, zaakceptowany
przez społeczeństwo. Także podział' Gminy Stary Targ na parafie powoduje
prrynależność mieszkańców Sołectw Szropy Niziny i Jordanki do Parafii
w Szropach ( z siedzibą w Kalwie). Taki podział powoduje to, że małe
miejscowości wokół Szrop będą miaty swojego przedstawiciela.
Uwarunkowania historyczne i układ przestrzenny gminy przemawiają za takim
podziałem gminy Stary Targ na okręgi wyborcze

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwĄ jest
uzasadnione.


