UCHWAtA Nr 443/XL1/2018
RADY MlEJSKlEJ W SEROCKU
z dnia 26 lutego 2018r.
w sprawie podziatu gminy Miasto i Gmlna Serock na okrggi wyborue w wyborach do Rady
Miejskiej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 12 ust. 1ustawy z dnia 11stycznia 2018 r.
o zmianie niektorych ustaw w celu zwiekszenia udziatu obywateli w procesie wybierania,
funkcjonowania i kontrolowania niektbrych organow publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130)
oraz art. 417, art. 418 51, art. 419 oraz art. 420 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks
wyborczy (Dz. U. z 2017r. poz. 15 ze zm.), na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Serock, Rada
Miejska w Serocku uchwala, co nastepuje:

51
1. Dokonuje sig podziatu gminy Miasto i Gmina Serock na 15 okreg6w wyborczych, ustala
sie ich granice i numery oraz liczbe radnych w kaidym okregu, zgodnie z zatqcznikiem
nr 1do niniejszej uchwaty.
2. Graficzna ilustracja podziatu gminy na okregi od nr 1do nr 5 stanowi zatqcznik nr 2 do
niniejszej uchwaty.
3. Graficzna ilustracja podziatu gminy Miasto i Gmina Serock na okregi od nr 6 do nr 15
stanowi zatqcznik nr 3 do niniejszej uchwaty.

1. Wykonanie uchwaty powierza sie Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.
2. Zobowiqzuje sie Burmistrza Miasta i Gminy Serock do przekazania po jednym
egzemplarzu uchwaty Wojewodzie Mazowieckiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu
w Warszawie.
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Na ustalony podziat gminy Miasto i Gmina Serock na okrggi wyborcze wyborcom, w liczbie co
najmniej 15, przystuguje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Warszawie
w terminie 5 dni od daty podania uchwaty do publicznej wiadomosci.
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Traci moc uchwata Nr 261/XXVIi1/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 16 pafdziernika 2012r.
w sprawie podziatu gminy Miasto i Gmina Serock na okregi wyborcze w wyborach do Rady
Miejskiej oraz zmieniajqce jq uchwaty Nr 423/XLV11/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia
24 lutego 2014r. i Nr 42/V/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 lutego 2015 roku.
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Uchwata wchodzi w iycie z dniem podjecla i podlega ogioszeniu w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomoici przez wywieszenie na
tablicy ogtoszeh Urzedu oraz w Biuletynie lnformacji Publicznej Urzedu Miasta i Gminy
A
w Serocku.

Uzasadnienle do projektu uchwaly w sprawie podzialu gminy Miasto i Gmina Serock na
okrggi wyborue w wyborach do Rady Mlejskiej

Na podstawie art. 419 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy (Dz. U, z 2017r.
poz. 15 ze zm.) w zwigzku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.
o zmianie niekt6rych ustaw w celu zwiekszenia udziatu obywateli w procesie wybierania,
funkcjonowania i kontrolowania niektdrych organow publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130),
Rada Miejska w Serocku na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Serock, dokonuje podziaiu
gminy Miasto i Gmina Serock na 15 stalych jednomandatowych okrggow wyborczych.
Przy ustalaniu podziatu gminy na okrggi wyborcze uwzglqdnia sig iiube mieszkancow
ujetych w statym rejestrze wyborc6w danej gminy na koniec kwartatu poprzedzajqcego
kwartat, w ktorym rada gminy dokonuje podziatu gminy na okrggi wyborcze. Liczbe
mieszkaric6w stanowi suma:
1. wyborcdw ujetych w rejestrze wyborc6w z urzedu,
2. wyborcbw wpisanych do rejestru wyborc6w na wniosek,
3. pozostatych os6b zameldowanych w gminie na pobyt stab, z wyjgtkiem osob, co do
kt6rych otrzymano zawiadomienie o wpisaniu do rejestru wyborc6w w innej gminie.
Okreg wyborczy obejmuje czgfC obszaru gminy. W gminach na terenach wiejskich
okregiem wyborczym jest jednostka pomocnicza gminy (sotectwo), a w miastach przy
tworzeniu okregbw wyborczych uwzglednia sie utworzone jednostki pomocnicze. Jednostki
pomocnicze tgczy sip w celu utworzenia okregu lub dzieli sig na dwa lub wigcej okregbw
wyborczych, jeieli wynika to z koniecznofci zachowania jednolitej normy przedstawicieistwa.
W kaidym okrggu tworzonym dla wyboru rady wybiera sip 1radnego.
Liczba mieszkancow gminy Miasto i Gmina Serock wg stanu na dzieh 3 1grudnia 2017r.
wynosi 14 376 osob. Jednolita norma przedstawicielstwa wynosi 958,4 (liczba mieszkancow
gminy wedbg stanu na dzieri 3 1 grudnia 2017r., tj. 14376 os6b : 15 = 958,4). Biorgc pod
uwagg zasady opisane w Kodeksie wyborczym minimalna liczba mieszkahc6w okregu wynosi
480, a maksymalna 1438 osob.
Wskazany w zatqczniku do projektu uchwaly podziat na okregi wyborcze spelnia ww.
wskainiki.
Zaproponowany podzial na o k r a i uwzgigdnia wytyane Pahstwowej Komisji
Wyboraej zgodnie z uchwatg z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie wytycznych i wyjafnieh
dotyczgcych podziatu jednostek samorzqdu terytorialnego na okrggi wyborcze.
Projekt podziatu zostai skonsuitowany z Krajowym Biurem Wyborczym Delegatura
w Warszawie.
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