
 

UCHWAŁA NR  XLIV/187/2018 

RADY GMINY  SABNIE 

z dnia 27 marca 2018r. 

 

w sprawie podziału Gminy Sabnie na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, 

numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 

 

 Na podstawie art. 419 § 2 i 4 i art. 418 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – 

Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017r. poz.15 i 1089 oraz z 2018r. poz.4, 130 i 138 ) w związku z 

art. 12 ust.1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia 

udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych 

organów publicznych (Dz.U.poz.130) działając na wniosek Wójta Gminy Sabnie, Rada 

Gminy Sabnie  uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Dokonuje się podziału Gminy Sabnie na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

 

§ 2 

Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych 

określa załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

Na ustalony podział gminy na okręgi wyborcze wyborcom, w liczbie co najmniej 15, 

przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Siedlcach, w terminie       

5 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej uchwały – zgodnie z art. 420 §1 

ustawy – Kodeks wyborczy. 

 

§ 4 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz 

na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach 

ogłoszeń w sołectwach. 

 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sabnie. 

 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego i ma zastosowanie od wyborów wyłaniających organy gminy na kadencję 

następującą po kadencji , w czasie której uchwała weszła w życie. 

 

 

                                                                                                   Przewodniczący 

                                                                                                      Rady Gminy 

 

                                                                                                Wacław Mikołajczuk 

 

                                                                          

 

 



Załącznik  

do uchwały Nr XLIV/187/2019 

 Rady Gminy Sabnie 

z dnia 27 marca 2018r. 

 

Numer 

okręgu 

wyborczego 

 

Granice okręgu wyborczego 

Liczba radnych 

wybieranych 

w okręgu 

1 

 

Sołectwo Kupientyn  : 61-69 nieparzyste, od 70 do końca 1 

2 Sołectwo Kupientyn ( Kupientyn: 1-60,62-68a parzyste, 

Jadwisin ) 

Sołectwo  Kupientyn-Kolonia,  

 

 

1 

3 Sołectwo Grodzisk  

 

1 

4 Sołectwo: Hołowienki 

 

1 

5 Sołectwo Sabnie: ul. Główna, Sokołowska, Spokojna, 

Krótka, Domy bez ulicy. 

 

1 

6 Sołectwo Sabnie : ulica Słoneczna, Poprzeczna,  Leśna, 

  

1 

7 Sołectwo Suchodół  ( Suchodół Szlachecki, Suchodół 

Włościański, Klepki) 

 

1 

8 Sołectwo Kurowice  

 

1 

9 Sołectwo  Zembrów 

 

1 

10 Sołectwa: Kolonia Hołowienki, Wymysły 

 

1 

11 Sołectwa: Tchórznica Włościańska, Tchórznica Szlachecka 

 

1 

12 Sołectwa: Stasin, Kolonia Kurowice 1 

 

13 Sołectwa: Nieciecz - Dwór, Niewiadoma 

 

1 

14 Sołectwo Nieciecz Włościańska 

 

1 

15 Sołectwa: Chmielnik, Hilarów, Kostki -Pieńki  

 (Kostki-Pieńki ,Pieńki Suchodolskie) 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

Art.12 ustawy z dnia 11 stycznia 2011r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia 

udziału obywateli w procesie wybierania , funkcjonowania i kontrolowania niektórych 

organów publicznych (Dz.U.poz.130) , która weszła w życie z dniem 31 stycznia 2018r. 

zobowiązał Rady Gminy do dokonania podziału gminy na okręgi wyborcze i obwody 

głosowania. 

Zgodnie z ww. z 12  art. ww. ustawy rada gminy dokonuje podziału gminy na okręgi 

wyborcze w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie cytowanej wyżej ustawy, czyli do dnia 2 

kwietnia 2018r. 

Przy ustalaniu podziału na okręgi wyborcze stosuje się dotychczasowy tryb, określony 

odpowiednio w art.420 kodeksu wyborczego. Oznacza to konieczność wystąpienia wójta w 

przedmiotowej sprawie z wnioskiem do Rady gminy. 

 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 31 grudnia 2017r. liczba mieszkańców Gminy Sabnie  

wynosiła 3792 

 

 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 

Sabnie wybieranych będzie 15 radnych.  

 

 Projekt podziału Rady Gminy na okręgi wyborcze opracowany został zgodnie z 

zasadami tworzenia okręgów wyborczych wynikających z art. 417 – 419 kodeksu 

wyborczego , 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 252,93. 

 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.  

 

Odbiegając od zasady Kodeksu Wyborczego podzielono sołectwo Kupientyn  dołączając do 

jednej z jego części sołectwo Kupientyn- Kolonia. Jest to spowodowane faktem iż sołectwo 

Kupientyn- Kolonia  położone jest przy granicy gminy i nie ma możliwości połączenia go w 

okręgu wyborczym z innym sołectwem , nie dzieląc go.  

Natomiast połączenie sołectwa Kupientyn -Kolonia w przeciwnym kierunku np. z sołectwem 

Nieciecz Włościańska powoduje przekroczenie wskaźnika 1.5 normy przedstawicielstwa. 

Podzielono także Sołectwo Sabnie zgodnie z biegiem rzeki Cetynia , gdzie podział nastąpił w 

ramach jednego sołectwa, ze względu na to iż pozostawiając to sołectwo bez podziału nie 

spełniało by ono zasad Kodeksu Wyborczego – gdzie norma przedstawicielstwa wynosiła 

1,57.Podział proponuje się w ten sposób, że okręg nr 5 - Sołectwo Sabnie: ul. Główna, 



Sokołowska, Spokojna, Krótka, Domy bez ulicy. Okręg nr 6 - Sołectwo Sabnie : ulica 

Słoneczna, Poprzeczna, Leśna. 

 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 według propozycji przedstawionej przez Wójta Gminy. 

 
  

Granice okręgu 

 

Liczba mieszkańców 

Liczba radnych 

wybieranych  

w okręgu 

Sołectwo Kupientyn : 61-69 nieparzyste, od 70 do 

końca 

252 : 252.93= 0.99 

 

 

 

1 

Sołectwo Kupientyn:(Kupientyn 1-60,62-68a parzyste, 

Jadwisin)  

Sołectwo Kupientyn-Kolonia 

 

262 : 252,93 =1.03  

1 

Sołectwo Grodzisk  262:252,93=1.03 1 

Sołectwo: Hołowienki  

 

266:252.93=1.05 1 

Sołectwo Sabnie : ul. Główna, Sokołowska, Spokojna, 

Krótka, Domy bez ulicy. 
 

257: 252,93=1.01 1 

Sołectwo Sabnie : ulica Słoneczna, Poprzeczna,  Leśna, 
 

141:252,93= 0,55 1 

Sołectwo Suchodół : ( Suchodół Szlachecki, Suchodół 

Włościański ,Klepki) 

 

316:252,93=1.24  

1 

Sołectwo Kurowice  363:252,93=1.43 1 

Sołectwo Zembrów 286:252.93=1.13 1 

Sołectwa: Kolonia Hołowienki, Wymysły 

 

170:252,93=0.67 1 

Sołectwa: Tchórznica Włościańska, Tchórznica Szlachecka 290:252,93=1.14 

 

1 

Sołectwa: Stasin, Kolonia Kurowice 221:252.93=0.87  

1 

Sołectwa: Nieciecz - Dwór, Niewiadoma 

 

215:252,93=0.85 1 

Sołectwo Nieciecz Włościańska 

 

331:252.93=1.30 1 

Sołectwa: Chmielnik, Hilarów, Kostki- Pieńki (Kostki – 

Pieńki,  Pieńki Suchodolskie) 

163:252.93=0.64 1 



 


