UCHWAŁA NR XL/27/2018
RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie podziału Gminy Pruszcz Gdański na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenie ich
granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Na podstawie art. 419 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. 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)
Rada Gminy działając na wniosek Wójta Gminy uchwala, co następuje :
§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Pruszcz Gdański na 4 stałe okręgi wyborcze.
§ 2. Granice, numery oraz liczbę radych wybieranych w poszczególnych okręgach
wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Pomorskiemu i Komisarzowi Wyborczemu
w Gdańsku.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz
podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Pruszcz Gdański
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pruszcz Gdański.
§ 6. Wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi na ustalenia
rady gminy w sprawie okręgów wyborczych do Komisarza Wyborczego w Gdańsku ul.
Okopowa 21/27, w terminie 5 dni od dnia podania ich do publicznej wiadomości.
§ 7. Traci moc uchwała nr XXI/73/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 10 września
2012 r. w sprawie podziału Gminy Pruszcz Gdański na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenie ich
granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu zmieniona uchwałą nr
XLV/35/2014 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany opisu
granic stałych okręgów wyborczych Gminy Pruszcz Gdański oraz uchwałą nr L/73/2014 Rady
Gminy Pruszcz Gdański z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych
okręgów wyborczych Gminy Pruszcz Gdański.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Marek Kowalski
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Załącznik do Uchwały Nr XL/27/2018
Rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 26 marca 2018 r.
Nr
okręgu

Granice okręgu

Liczba
wybieranych
radnych

1

Sołectwo: Bogatka, Bystra, Dziewięć Włók, Krępiec, Lędowo, Mokry Dwór,
Przejazdowo, Radunica, Rokitnica, Roszkowo, Wiślina, Wiślinka, Cieplewo;
wieś Weselno
Sołectwo: Łęgowo, Wojanowo, Żukczyn, Jagatowo, Rekcin, Rusocin, Świńcz,
Żuława, Żuławka (wieś Żuławka, wieś Malentyn), Będzieszyn, Borzęcin, Goszyn,
Arciszewo
Sołectwo: Straszyn, Juszkowo
Sołectwo: Borkowo, Rotmanka

5

2
3
4

5
6
5
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 419 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy podział gminy
na okręgi wyborcze jest stały. Dotychczas Gmina Pruszcz Gdański podzielona była na 21
okręgów wyborczych, w każdym okręgu wyborczym wybierano jednego radnego.
Dnia 31 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie
niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania
i kontrolowania niektórych organów publicznych. Jej częścią jest nowelizacja Kodeksu
wyborczego. Zgodnie z art. 12 tej ustawy rada gminy dokona podziału gminy na okręgi
wyborcze w wyborach do rady gminy w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie ustawy o której
mowa wyżej, tj. w terminie do dnia 1 kwietnia 2018 r.
Dla wyboru rady w gminie liczącej powyżej 20 000 mieszkańców tworzy się okręgi
wyborcze, w których wybiera się od 5 do 8 radnych. Gmina Pruszcz Gdański liczy 27 678
mieszkańców (według stanu na dzień 31.12.2017 r.), w związku z powyższym należy dokonać
zmian w podziale gminy Pruszcz Gdański na okręgi wyborcze.
Przy ustaleniu podziału gminy na okręgi wyborcze uwzględnia sie liczbę mieszkańców
ujętych w stałym rejestrze wyborców danej gminy na koniec kwartału poprzedzającego kwartał,
w którym rada gminy dokonuje podziału gminy na okręgi wyborcze.
Zgodnie z art. 417 Kodeksu wyborczego:
1. okręg wyborczy obejmuje część obszaru gminy,
2. w gminach na terenach wiejskich okręgiem wyborczym jest jednostka pomocnicza gminy,
3. jednostki pomocnicze gminy łączy się w celu utworzenia okręgu lub dzieli się na dwa lub
więcej okręgów wyborczych, jeżeli wynika to z konieczności zachowania jednolitej normy
przedstawicielstwa,
4. jednostkę pomocniczą gminy dzieli się na dwa lub więcej okręgów wyborczych również
wtedy, gdy:
1) w gminach liczących powyżej 20 000 mieszkańców liczba radnych wybieranych w danej
jednostce pomocniczej byłaby większa niż 8.
Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest zasadne.
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