
UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, która weszła w życie z dniem    1 
sierpnia 2011 r., wprowadziła w art. 418 § 1 zasadę, że w okręgu wyborczym tworzonym dla 
wyboru rady w gminie niebędącej miastem na prawach powiatu wybiera się jednego radnego. 
Jednocześnie przepis art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę 
– Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) zobowiązuje wszystkie Rady Gmin 
do dokonania podziału gminy na jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach do Rady. 
 Ponadto w artykule tym stwierdza się, że przy ustalaniu podziału gminy na okręgi wyborcze 
uwzględnia się liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców danej gminy na 
koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym Rada Gminy dokonuje podziału gminy 
na okręgi wyborcze.

Według stanu na dzień 30 września 2012 r. liczba mieszkańców Gminy Sterdyń 
wynosiła 4.499.

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w gminach 
do 20 000 mieszkańców w skład rady wchodzą radni w liczbie 15. Z porównania danych o 
liczbie mieszkańców z art. 17 ustawy o samorządzie gminnym wynika, że do Rady Gminy 
Sterdyń wybieranych będzie 15 radnych. 

Projekt podziału Rady Gminy na okręgi wyborcze opracowany został zgodnie z 
zasadami tworzenia okręgów wyborczych wynikających z art. 417 – 419 ustawy z dnia 
5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), tzn. w każdym 
okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady wybierany będzie 1 radny. Proponowany 
podział na okręgi wyborcze nie narusza generalnej reguły, że o ilości mandatów decyduje 
liczba mieszkańców przypadająca na 1 mandat (norma przedstawicielstwa) stanowiąca 
naczelną zasadę równości wyborów zapisaną w art. 369 Kodeksu wyborczego. Normę 
przedstawicielstwa oblicza się przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę 
radnych. Wynosi ona 299,93 – (4499:15=299,93).

W proponowanym podziale gminy na okręgi wyborcze uwzględniono zasadę, że 
okręgiem wyborczym jest jednostka pomocnicza gminy, sołectwo. Jednostki pomocnicze 
gminy łączono w celu utworzenia okręgu wyborczego. Wynikało to z konieczności 
zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa. 

We wstępnym etapie dokonywania podziału gminy na okręgi wyborcze niezbędne 
było ustalenie, czy poszczególne jednostki pomocnicze gminy spełniają kryteria 
umożliwiające utworzenie w nich okręgu wyborczego.

Zgodnie z art. 419 § 2 pkt 1 Kodeksu wyborczego obliczono ułamki liczby mandatów 
przypadające dla jednostek pomocniczych dzieląc liczbę mieszkańców jednostki przez 
jednolitą normę przedstawicielstwa. Następnie ułamki liczby mandatów równe lub większe od 
0,5 zaokrąglano w górę do liczby całkowitej. 

 Dołączona do uzasadnienia tabela przedstawia proponowany podział mandatów wynikający z 
wyliczonego przedstawicielstwa.

 Liczba  radnych 



Granice okręgu Liczba mieszkańców wybieranych 
w okręgu

Sołectwo Sterdyń: ul. Ogrodowa, 
ul. Przechodnia, ul. Sportowa, 
ul.  Strażacka,  ul.  Szeroka,  ul.  T. 
Kościuszki,  ul.  Targowa,  ul.  Wojska 
Polskiego,  ul.  Prof.  Kazimierza 
Krysiaka, ul. Nadrzeczna

 343:299,93=1,14

1

Sołectwo Sterdyń: ul. Kościelna, 
ul. Lipowa, ul. Seroczyńska, 
ul. Spółdzielcza, ul. Tartaczna

406:299,93=1,35
1

Sołectwa: Chądzyń 191:299,93=0,64 1
Sołectwa: Dzięcioły Bliższe, Dzięcioły 
Dalsze i Dzięcioły Kolonia 

341:299,93=1,14 1

Sołectwa: Lebiedzie, Golanki i 
Lebiedzie Kolonia

391:299,93=1,30 1

Sołectwa: Grądy, Kuczaby i Stelągi 298:299,93=0,99
1

Sołectwa: Paulinów, Seroczyn-Kolonia i 
Stelągi Kolonia

276:299,93=0,92 1

Sołectwo Białobrzegi i wieś Kiezie 230:299,93=0,77 1
Sołectwo Kiełpiniec 249:299,93=0,84 1
Sołectwa: Łazów i Łazówek 409:299,93=1,36 1
Sołectwo Seroczyn 308:299,93=1,03 1
Sołectwa: Paderewek, Paderewek 
Kolonia, Sewerynówka i Szwejki

294:299,93=0,98
1

Sołectwa: Nowy Ratyniec i Stary 
Ratyniec

251:299,93=0,84 1

Sołectwa: Nowe Mursy, Stare Mursy i 
Zaleś

278:299,93=0,93 1

Sołectwa: Kamieńczyk i Matejki 234:299,93=0,78 1

Proponowany podział  Gminy Sterdyń  na okręgi  wyborcze dla wyboru Rady Gminy obowiązywał 
będzie do wyborów przeprowadzanych na kadencje Rady w latach 2014 – 2018.


