
 

 

UCHWAŁA NR XXXV/198/18 

RADY MIEJSKIEJ W SURAŻU 

z dnia 26 marca 2018 r. 

w sprawie podziału Gminy Suraż na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby 

radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 

Na podstawie art. 12 ust. 1 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. 2018 r. poz. 130) w związku z art. art. 418 § 1 i art. 419 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks 

wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15, poz. 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, poz. 130 i poz. 138) oraz art. 17 ust. 1  

pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875 i poz. 2232, z 2018 r. 

poz. 130) na wniosek Burmistrza Suraża, uchwala  się  co następuje: 

§ 1. Dla wyboru Rady Miejskiej w Surażu dokonuje się podziału Gminy Suraż na okręgi wyborcze, ustala 

ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, w sposób określony 

w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 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 do publicznej 

wiadomości. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suraża. 

§ 4. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Podlaskiemu 

i Komisarzowi Wyborczemu w Białymstoku. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXI/110/12 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 23 października 2012 r. w sprawie 

podziału Gminy Suraż na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych 

w każdym okręgu wyborczym. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Surażu 

Agnieszka Edyta Filipczuk - Żamojda 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 5 kwietnia 2018 r.

Poz. 1518



Załącznik do Uchwały Nr XXXV/198/18 

Rady Miejskiej w Surażu 

z dnia 26 marca 2018 r. 

1. Liczba mieszkańców Gminy Suraż wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
1
: 2023 

2. Liczba wybieranych radnych: 15 

3. Jednolita norma przedstawicielstwa: 134,9 

Numer 

okręgu 

Granice okręgu Liczba 

mieszkańców 

w okręgu 

Liczba radnych 

wybieranych 

w okręgu 

1. Kowale, Końcowizna 96 1 

2. część miasta Suraża  tj. ul. Bielska, ul. Polna, ul. Szkolna,  

ul. Zagumienna 

154 1 

3. część miasta Suraża  tj. ul. Białostocka, ul. Graniczna,  

ul. Jagiellońska, ul. Osiedlowa 

137 1 

4. część miasta Suraża tj. ul. Ciesielska, ul. Rybna, 

ul. Tatarska, ul. Zabłudowska 

123 1 

5. część miasta Suraża  tj. ul. 11 Listopada od nr 1 do nr 37 122 1 

6. część miasta Suraża  tj. ul. 11 Listopada od nr 38 do nr 92 139 1 

7. część miasta Suraża  tj. ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego od 

nr 1 do nr 22, ul. Mostowa, ul. Rynek Kościelny,  

ul. Zakościelna 

158 1 

8. część miasta Suraża tj. ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego od 

nr 23 do nr 59, ul. Cmentarna, ul. Kościelna 

173 1 

9. Zawyki od nr 1 do nr 58 99 1 

10. Zawyki od nr 59 do nr 95 117 1 

11. Zawyki od nr 96 do nr 135, Zawyki-Ferma 136 1 

12. Średzińskie, Rynki 164 1 

13. Zimnochy-Susły, Zimnochy-Świechy 103 1 

14. Doktorce od nr 1 do nr 61 i nr 103 145 1 

15. Doktorce od nr 62 do nr 102, Lesznia 157 1 

 Ogółem : 2023 15 

1) Liczba mieszkańców na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonuje się podziału gminy 

na okręgi wyborcze (art. 13 ust. 2 Kodeksu wyborczego). 

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 1518



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/198/18 

Rady Miejskiej w Surażu 

z dnia 26 marca 2018 r. 

W uchwale Nr XXXV/198/18 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału 

Gminy Suraż na okręgi wyborcze, ustalanie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych 

w każdym okręgu wyborczym, w skład okręgu wyborczego Nr 11 wchodzi całe sołectwo Zawyki - Ferma 

i część sołectwa Zawyki od nr 96 do nr 135, w okręgu wyborczym Nr 15 całe sołectwo Leszni i część 

sołectwa Doktorc od nr 62 do nr 102. 

Zgodnie z  pkt 7 i 8 Wytycznych i wyjaśnień dotyczących podziału jednostek samorządu terytorialnego 

na okręgi wyborcze z dnia 05 lutego 2018 r., co do zasady nie powinno się tworzyć okręgów wyborczych 

składających się z jednostki pomocniczej gminy i części innej jednostki pomocniczej gminy. Jednak 

odstępstwo od tej zasady w  w/w uchwale, podyktowane jest koniecznością zachowania jednolitej normy 

przedstawicielstwa jak również na układ przestrzenny  Gminy Suraż. 

Podejmując tę chwałę, Radni Rady Miejskiej w Surażu brali pod uwagę fakt graniczenia ze sobą sołectwa 

Leszni i sołectwa Doktorce. Odległość między tymi sołectwami wynosi ok. 1 km. Ponadto liczba 

mieszkańców wsi Lesznia wynosi 81:134,9=0,60, co daje 1 mandat, a Doktorc liczba mieszkańców  

to 221:134,9=1,64, co daje 2 mandaty. Nie jest możliwe dołączenie sołectwa Leszni do innego okręgu 

wyborczego, ponieważ jest to ostatnia miejscowość na granicy Gminy Suraż i jedynym rozwiązaniem jest 

połączenie jej z częścią wsi Doktorce. 

Podobnie jest w okręgu wyborczym Nr 11, gdzie miejscowość Zawyki – Ferma jest dołączona do części 

sołectwa Zawyki od nr 96 do nr 135. Zawyki – Ferma położone są od tej strony Zawyk zaledwie 500 m 

i graniczą ze sobą. Liczba mieszkańców wsi Zawyki wynosi 315:134,9=2,33, co daje 2 mandaty, zaś 

Zawyki –Ferma 37:134,9=0,27, brak mandatu, czego skutkiem jest podjęcie stosownej uchwały. 
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