
Uchwała Nr XLV/266/18 

Rady Gminy Iłowo-Osada 

z dnia 23 marca 2018 r. 

w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Gminy Iłowo-Osada 

 

Na podstawie art. 419 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017r. poz. 15 

z późn. zm.) 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), Rada Gminy Iłowo-Osada na wniosek Wójta Gminy 

Iłowo-Osada uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Dokonuje się podziału gminy na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Gminy Iłowo-Osada, ustala się ich 

granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu w następujący sposób: 

Numer 

okręgu 

wyborczego 

Granice okręgu wyborczego 

Liczba 

radnych 

wybieranych 

w okręgu 

1 
Miejscowość: Iłowo-Osada, ulice: Broniewskiego, Dolna, 

Kosynierów, Kościelna, Kraszewska, Sienkiewicza, Słoneczna, 19-go 

Stycznia 1999. 

1 

2 Miejscowość: Iłowo-Osada, ulice: Dębowa, Polna, Reja, Staszica, 

Wyzwolenia. 
1 

3 Miejscowość: Iłowo Osada, ulice: Akacyjna, Lipowa, Puchatka. 1 

4 

Miejscowość: Iłowo-Osada, ulice: Brzozowa, Cicha, Kościuszki, 

Ignacego Krasickiego, Kwiatowa, Leśna, Młodzieżowa, Spokojna, 

Prusa, Przyjaciół, Tysiąclecia, Wdzięczna. 

Miejscowość: Dwukoły. 

1 

5 Miejscowość: Iłowo-Osada, ulice: Jagiellońska, Kochanowskiego, 

Krzywa. 
1 

6 Miejscowość: Iłowo-Osada, ulice: Władysława Łokietka, Nowa.  

Miejscowość: Mławka. 
1 

7 Miejscowość: Iłowo-Wieś, ulice: Długa, Działdowska, Mickiewicza, 

Okrężna, Stefczyka, Wiejska.  
1 

8 Miejscowość: Iłowo-Wieś, ulice: Janowska. 

Miejscowości: Chorab, Janowo, Purgałki, Sochy, Szczepka. 
1 

9 Miejscowość: Białuty. 1 

10 Miejscowości: Dźwierznia, Pruski. 1 

11 
Miejscowość: Narzym, ulice: Kraszewska, Kwiatowa, Łąkowa, 

Ogrodowa, Piaskowa, Przyjaciół, Sportowa, Witosa. 
1 

12 
Miejscowość Narzym, ulice: Cicha, Dworcowa, Kościelna, Spokojna, 

Wąska, Wierzbowska. 
1 

13 Miejscowość: Narzym, ulice: Leśna, Robotnicza.  1 

14 
Miejscowość: Narzym, ulice: Kolonia, Młyńska, Żytnia. 

Miejscowość: Wierzbowo. 
1 

15 Miejscowości: Brodowo, Gajówki, Kraszewo, Mansfeldy.  1 



§ 2.  Na ustalenia rady gminy w sprawach okręgów wyborczych wyborcom, w liczbie co najmniej 15, 

przysługuje prawo wniesienia skargi do komisarza wyborczego w terminie 5 dni od daty podania uchwały do 

publicznej wiadomości. 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu i 

komisarzowi wyborczemu w Elblągu. 

§ 5.  Tracą moc następujące uchwały: 

- uchwała Nr XVI/111/12 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 31.05.2012 r. w sprawie podziału gminy na 

okręgi wyborcze dla wyboru Rady Gminy Iłowo-Osada (Dz. Urz. Woj. W-M z 2012 r. poz. 2000), 

- uchwała Nr XXXII/205/13 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 27.11.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

podziału gminy na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Gminy Iłowo- Osada (Dz. Urz. Woj. W-M z 2013r., 

poz. 3719), 

- uchwała Nr XXV/140/16 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 16.09.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

podziału gminy na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Gminy Iłowo-Osada (Dz. Urz. Woj. W-M z 2016 r., 

poz. 3946), 

- uchwała Nr XLII/239/17 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 21.12.2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

podziału gminy na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Gminy Iłowo-Osada (Dz. Urz. Woj. W-M z 2018r., 

poz. 512). 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 

przyjęty.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Teresa Świątkowska 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Przedłożony projekt uchwały stanowi realizację dyspozycji zawartej w 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), zgodnie z 

którą rada gminy dokona podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy w terminie 60 dni 

od dnia wejścia w życie ww. ustawy, tj. do dnia 1 kwietnia 2018 r. oraz dyspozycji zawartej w art. 419 § 2 

ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017r. poz. 15 z późn. zm.), zgodnie z którą 

podział na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu  

ustala, na wniosek wójta, rada gminy według jednolitej normy przedstawicielstwa obliczonej przez 

podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych wybieranych do danej rady, z uwzględnieniem 

art. 417 i następujących zasad: 

1) ułamki liczby mandatów wybieranych w okręgu wyborczym równe lub większe od 1/2, jakie wynikają z 

zastosowania normy przedstawicielstwa, zaokrągla się w górę do liczby całkowitej; 

2) jeżeli w wyniku postępowania, o którym mowa w pkt 1, liczba radnych wybieranych w okręgach 

przewyższa liczby wynikające z art. 373 i art. 418 § 2, mandaty nadwyżkowe odejmuje się w tych okręgach 

wyborczych, w których norma przedstawicielstwa jest najmniejsza; w przypadku gdy liczba mandatów jest 

mniejsza od wynikającej z art. 373 i art. 418 § 2, dodatkowe mandaty przydziela się tym okręgom 

wyborczym, w których norma przedstawicielstwa jest największa. 

Zgodnie z art. 419 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017r. poz. 15 

z późn. zm.) podział gminy na okręgi wyborcze jest stały. 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 (art. 12 ust. 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).  

Skład rady określa ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1875 z późn. zm.). Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 1 tej ustawy w skład rady wchodzą radni w liczbie piętnastu 

w gminach do 20 000 mieszkańców. Biorąc pod uwagę art. 418 § 1 Kodeksu wyborczego, który stanowi, że 

w każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady w gminie liczącej do 20 000 mieszkańców 

wybiera się 1 radnego, należy dokonać podziału gminy Iłowo-Osada na 15 okręgów wyborczych. 

Natomiast art. 373 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy wskazuje organ właściwy do 

ustalenia liczby radnych – wojewodę, po porozumieniu z komisarzem wyborczym oraz źródło danych na 

podstawie, którego dokonane ma zostać ustalenie liczby radnych dla każdej rady – czyli liczbę mieszkańców 

zamieszkałych na obszarze działania danej rady, ujętych w stałym rejestrze wyborców na koniec roku 

poprzedzającego rok, w którym wybory mają być przeprowadzone. Wojewoda Warmińsko-Mazurski 

Zarządzeniem nr 44 z dnia 12 lutego 2018 r. (Dz. Urz. Woj. W-M z 14 lutego 2018 r. poz. 843) w sprawie 

ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin województwa warmińsko-mazurskiego  ustalił w trybie 

art. 373  ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy, w oparciu o dane z rejestru wyborców 

prowadzonego na podstawie art. 18 Kodeksu wyborczego w porozumieniu z właściwymi Komisarzami 

Wyborczymi, ustalił m.in., że w gminie Iłowo-Osada liczba radnych wybieranych do rady wynosi 15.  

W gminach na terenach wiejskich okręgiem wyborczym jest jednostka pomocnicza gminy. Jednostki 

pomocnicze gminy łączy się w celu utworzenia okręgu lub dzieli się na dwa lub więcej okręgów 

wyborczych, jeżeli wynika to z konieczności zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa oraz jeżeli w 

gminie liczącej do 20 000 mieszkańców liczba radnych wybieranych w danej jednostce pomocniczej byłaby 

większa niż 1 (art. 417 § 2 i § 3 Kodeksu wyborczego). Na terenie gminy Iłowo-Osada zachodzi konieczność 

podzielenia niektórych jednostek pomocniczych gminy np. sołectwa Iłowo-Osada liczącego 2897 



mieszkańców, czy sołectwa Narzym liczącego 1603 mieszkańców, a połączenia innych jednostek 

pomocniczych gminy np. sołectwa Janowo – liczącego 39 mieszkańców, sołectwa Sochy – 63 mieszkańców, 

sołectwa Purgałki – 80 mieszkańców, sołectwa Mansfeldy – 84 mieszkańców, sołectwa Gajówki – 87 

mieszkańców, w związku z koniecznością zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa. 

Z uwagi na powyższe, w terminie wynikającym 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) - 60 dni od dnia wejścia w 

życie ww. ustawy oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 44  Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 lutego 

2018 r. (Dz. Urz. Woj. W-M z 14 lutego 2018 r. poz. 843) w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych 

do rad gmin województwa warmińsko-mazurskiego  dokonuje się podziału Gminy Iłowo-Osada na okręgi 

wyborcze. 

W tym stanie rzeczy dla potrzeb podjęcia niniejszej uchwały, kierując się wskazanymi wyżej 

przepisami, ustalono co następuje:  

1) liczba mieszkańców gminy Iłowo-Osada ujętych w stałym rejestrze wyborców wg stanu na dzień 

31.12.2017 r. - 7264 osób,  

2) liczba radnych, jaka powinna być wybierana na terenie gminy Iłowo Osada – 15, 

3) jednolita norma przedstawicielstwa, ustalona przez podzielenie liczby mieszkańców gminy na koniec IV 

kwartału 2017 r. (liczba mieszkańców na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonuje się 

podziału gminy na okręgi wyborcze  zgodnie z  art. 12 ust. 2 ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu 

zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów 

publicznych) – 7264 przez liczbę radnych – 15 wynosi 484.  

Liczba mieszkańców w poszczególnych okręgach jest następująca: 1) Okręg Nr 1 - 517 

mieszkańców, 2) Okręg Nr 2 - 513 mieszkańców, 3) Okręg Nr 3 - 514 mieszkańców, 4) Okręg Nr 4 - 474 

mieszkańców, 5) Okręg Nr 5 - 508 mieszkańców, 6) Okręg Nr 6 - 543 mieszkańców, 7) Okręg Nr 7 - 430 

mieszkańców, 8) Okręg Nr 8 - 332 mieszkańców, 9) Okręg Nr 9 - 591 mieszkańców, 10) Okręg Nr 10 - 380 

mieszkańców, 11) Okręg Nr 11 - 453 mieszkańców, 12) Okręg Nr 12 - 462 mieszkańców, 13) Okręg Nr 13 - 

465 mieszkańców, 14) Okręg Nr 14 – 506 mieszkańców, 15) Okręg Nr 15 - 576 mieszkańców. Podziału 

gminy na okręgi wyborcze dokonano w oparciu o ww. przepisy, wytyczne i wyjaśnienia dotyczące podziału 

jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze Państwowej Komisji Wyborczej z uwzględnieniem 

liczby wybieranych radnych, podziału gminy na jednostki pomocnicze gminy (sołectwa), a także układ 

przestrzenny gminy w powiązaniu z liczbą mieszkańców poszczególnych jednostek pomocniczych.  

 


