
 

 

UCHWAŁA NR XX/183/18 

RADY GMINY NOWINKA 

z dnia 28 marca 2018 r. 

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

radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 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. z 2018 r. poz. 130) oraz art. 418 § 1, art. 419 § 2 i § 4 i art. 420 § 1 ustawy z dnia 

5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15, poz. 1089, Dz. U. z 2018 r. poz. 4, poz. 130, 

poz. 138) oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1875, poz. 2232, Dz. U. z 2018 r. poz. 130) na wniosek Wójta Gminy Nowinka uchwala się, co następuje: 

§ 1. Dla wyboru Rady Gminy Nowinka dokonuje się podziału Gminy Nowinka 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowinka.  

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

i Komisarzowi Wyborczemu w Suwałkach.  

§ 4. Na ustalenia Rady Gminy Nowinka w sprawach okręgów wyborczych wyborcom, w liczbie  

co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Suwałkach w terminie 5 dni 

od daty podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty niniejszej uchwały.  

§ 5. Traci moc uchwała nr XIV/93/12 Rady Gminy Nowinka z dnia 27 września 2012 r. w sprawie  

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

wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dz. Urzęd. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 2968). 

§ 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 Gminy 

Wojciech Paszkiewicz 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
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Załącznik do uchwały Nr XX/183/18 

Rady Gminy Nowinka 

z dnia 28 marca 2018 r. 

 

Podział Gminy Nowinka na okręgi wyborcze  

1. Liczba mieszkańców Gminy Nowinka wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.:  2957*
 

2. Liczba wybieranych radnych:  15  

3. Jednolita norma przedstawicielstwa:  197,13 

  

Numer 

okręgu 

Granice okręgu Liczba 

mieszkańców w 

okręgu 

Liczba radnych 

wybieranych w 

okręgu 

1.  Nowinka nr 1-30, Szczebra nr 60-64  157 1 

2.  Nowinka od nr 31 do końca  170 1 

3.  Gatne Drugie, Gatne Pierwsze  166 1 

4.  
Podnowinka wraz z wsią Upustek, Szczepki bez nr 29 wraz z wsią 

Olszanka nr 31-36  

219 1 

5.  Szczebra nr 1-29A  182 1 

6.  Szczebra nr 30-59A i Szczebra od nr 65 do końca  160 1 

7.  Strękowizna wraz z wsią Blizna  126 1 

8.  Józefowo, Sokolne, Szczeberka  240 1 

9.  Bryzgiel, Krusznik wraz z wsią Zakąty  225 1 

10.  Ateny, Walne  193 1 

11.  Danowskie, Monkinie wraz z leśniczówką Monkinie  215 1 

12.  Kopanica, Tobołowo wraz z osadą leśną Tobołowo  175 1 

13.  
Cisówek, Olszanka nr 1-30, Podkrólówek (część wsi Cisówek 

 nr 20 - 21, 23, 25-28)  

243 1 

14.  Osińska Buda, Pijawne Polskie, Pijawne Ruskie  264 1 

15.  
Barszczowa Góra wraz z wsią Olszanka nr 37- 42 i nr 44 oraz Szczepki 

nr 29, Juryzdyka wraz z wsią Olszanka nr 43 i od nr 45- 61 

222 1 

Ogółem:  2957 15 

 

*Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. przy ustalaniu podziału gminy na okręgi wyborcze 

uwzględnia się liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców na koniec kwartału poprzedzającego 

kwartał, w którym Rada Gminy dokonuje podziału gminy na okręgi wyborcze.  
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 12 ust. 1 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. z 2018 r. poz. 130) Rada Gminy winna dokonać podziału gminy na okręgi wyborcze  

w wyborach do rady gminy w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Zgodnie z art. 418 § 1 

ww. ustawy w każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady w gminie niebędącej miastem na 

prawach powiatu wybiera się jednego radnego.  

Art. 17. pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowi, że w skład rady 

wchodzą radni w liczbie piętnastu w gminach do 20 000 mieszkańców. Gmina Nowinka na koniec IV kwartału 

2017 r. liczyła 2957 mieszkańców, zatem w tym przypadku liczba radnych pozostaje niezmieniona.  

W myśl art. 419 § 2 ustawy - Kodeks wyborczy podział gminy na okręgi wyborcze, ich granice  

i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu ustala, na wniosek wójta, rada gminy według 

jednolitej normy przedstawicielstwa. W naszym przypadku ustalona norma przedstawicielstwa wynosi 197,13. 

Z uwagi na fakt, że większość jednostek pomocniczych nie posiadała odpowiedniej liczby mieszkańców na 

koniec IV kwartału w roku ubiegłym - odpowiadającej normie przedstawicielstwa - dlatego wystąpiła 

konieczność połączenia sąsiadujących ze sobą jednostek dla utworzenia okręgów wyborczych.  

Natomiast w przypadku sołectw Szczebry i Nowinki wystąpiła konieczność podziału jednostki na dwa 

okręgi. Zostało to spowodowane wyłącznie koniecznością dostosowania liczby mieszkańców okręgu do 

ustalonej normy przedstawicielstwa.  

Uchwała Rady Gminy Nowinka w sprawie okręgów wyborczych podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podlaskiego, podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty - 

tj, umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowinka. Po jednym egzemplarzu 

uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie i Komisarzowi Wyborczemu.  
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