
 
UCHWAŁA Nr XLIII.447.2018 

RADY GMINY ZŁOTÓW 

z dnia 21 czerwca 2018 r. 

 
w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały w sprawie podziału Gminy Złotów na 

okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych  

w okręgu wyborczym 

 

 

         Na podstawie art. 417 § 1, 2, i 3 pkt 1 i § 4, art. 418 § 1, art. 419, art. 420 § 1 ustawy      

z dnia  5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 i 1000) oraz art. 18 

ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 

994 i 1000) w związku 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) uchwala się, co 

następuje:  

 

         § 1. W Uchwale Nr XL.422.2018 Rady Gminy Złotów z dnia 29 marca 2018 r.  

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

liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym załącznik do uchwały otrzymuje 

brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

 

         § 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zlotów.  

 

         § 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi 

Wyborczemu w Pile I. 
 

         § 4. Wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do 

Komisarza Wyborczego w Pile I w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej 

wiadomości.  

 

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

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości                      

w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     Załącznik do Uchwały Nr XLIII.447.2018 

                                                                           Rady Gminy Złotów z dnia 21 czerwca 2018 r. 

                                                                           w sprawie podziału Gminy Złotów na okręgi   

                                                                           wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz  

                                                                           liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym 

 

 

 

Granice i numery okręgów wyborczych oraz liczba radnych wybieranych w okręgu 

 

 

Numer okręgu 

wyborczego 
Granice okręgu 

Liczba radnych 

wybieranych             

w okręgu 

1 Krzywa Wieś, Grodno, Józefowo, Bielawa 1 

 

2 Radawnica, Grudna 1 

 

3 Kamień, Franciszkowo, Nowy Dwór,  

Stare Dzierzążno 

1 

 

4 Górzna, Pieczyn 1 

 

5 Nowiny, Dzierzążenko, Łopienko, 

Wielatowo 

1 

 

6 Międzybłocie, Płosków 1 

 

7 Stawnica 1 

 

8 Zalesie, Pieczynek, Zawilce 1 

 

9 Blękwit, Klukowo, Wąsosz, Rosochy 1 

 

10 Święta: od 1 – 130, 135 do końca 1 

 

11 Nowa Święta, Święta od 132 – 134  1 

 

12 Kleszczyna 1 

 

13 Rudna, Skic, Sławianówko 1 

 

14 Buntowo, Bługowo 1 

 

15 Kaczochy, Sławianowo 1 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

do Uchwały Nr XLIII.447.2018 Rady Gminy Złotów z dnia 21 czerwca 2018 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały w sprawie podziału Gminy Złotów na 

okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych  

w okręgu wyborczym 

 

 

W związku z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Pile I Nr 8/2018 z dnia  

12 czerwca 2018 r, w którym stwierdza, że Uchwała Nr XL.422.2018 r. Rady Gminy Złotów 

z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Złotów na okręgi wyborcze, ustalenia ich 

granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym została podjęta  

w sposób niezgodny z prawem, z naruszeniem zasad określonych w art. 417 § 2 Kodeksu 

wyborczego oraz uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie 

wytycznych i wyjaśnień dotyczących podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi 

wyborcze (M.P. poz. 204)  i wezwaniem Rady Gminy Złotów do zmiany Uchwały w sprawie 

podziału gminy Złotów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby 

radnych wybieranych w okręgu wyborczym, w sposób zgodny z przepisami Kodeksu 

wyborczego,  występujemy o zmianę przedmiotowej uchwały. 

 

Zgodnie z uzasadnieniem Komisarza Wyborczego o dokonanie zmian uznajemy  

za zasadne dokonać zmian granic okręgów wyborczych nr 12 i 13, według poniższej 

propozycji 

− z okręgu nr 12 przenieść sołectwo Rudna do okręgu nr 13, co pozwoli na utrzymanie 

spójności terytorialnej okręgu; w granicach tego okręgu znalazłyby się: sołectwo Skic, 

w tym Sławianówko i sołectwo Rudna, a norma przedstawicielstwa dla tego  okręgu 

wynosić będzie 1,3; 

− sołectwo Kleszczyna samodzielne stanowić będzie okręg wyborczy  

o dotychczasowym numerze 12 z normą przedstawicielstwa 0,75. 

 

     W przypadku pozostałych okręgów wyborczych nie znajdujemy uzasadnienia do 

dokonania zmian, ponieważ stanowią one okręgi spójne terytorialnie oraz w każdym z nich 

zachowana jest norma przedstawicielstwa określona przepisami prawa. 

 

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione. 


