
UCHWAŁA NR XLI/202/2018
RADY GMINY ŁĄCZNA

z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Łączna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów 
oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Na podstawie art. 419 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. 
z 2017r., poz.15 z późn. zm.), w związku z art. 12 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 2018r., 
poz. 130 )  Rada Gminy Łączna działając na wniosek Wójta Gminy Łączna uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Łączna na 15 jednomandatowych okręgów 
wyborczych.

§ 2. Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 
określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu 

i Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach I.
§ 5. Przepisy uchwały mają zastosowanie do kadencji Rady Gminy Łączna i kadencji 

Wójta Gminy Łączna, następujących po kadencji, w trakcie której uchwała weszła w życie.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia po podaniu do publicznej wiadomości 

w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Łączna.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XXII/172/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 30 października 

2012 r. w sprawie podziału Gminy Łączna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic 
i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

§ 8. Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo 
wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Kielcach I, w terminie 5 dni od daty 
podania uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Id: DC606A71-1B47-4A29-BCDD-F111C0FD8E53. Podpisany Strona 1



§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego.

 

Przewodnicząca  Rady  
Gminy

Monika Pająk
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Załącznik do Uchwały Nr XLI/202/2018

Rady Gminy Łączna z dnia 28 lutego 2018 r.

Numery, granice oraz liczba radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Numer 
okręgu 

wyborczego

Granice okręgu wyborczego Liczba radnych 
wybieranych  

w okręgu

1 Sołectwo : Czerwona Górka 1
2 Sołectwo Gózd: nr od 1 do 63A 1
3 Sołectwo Gózd: nr od 64 do końca 1
4 Sołectwo : Jęgrzna 1
5 Sołectwo: Kamionki 1
6 Sołectwo: Klonów 1
7 Sołectwo Łączna: nr od 1 do 65 oraz Jaśle 1
8 Sołectwo Łączna: nr od 66 do końca 1
9 Sołectwo: Podłazie 1
10 Sołectwo: Podzagnańszcze 1
11 Sołectwo: Występa 1
12 Sołectwo: Zagórze 1
13 Sołectwo: Zaskale 1
14 Sołectwo: Zalezianka 1
15 Sołectwo: Osełków 1
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 12 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 – Rada Gminy jest zobowiązana do dokonania podziału

gminy na stałe, jednomandatowe okręgi wyborcze ustalając ich numery, granice oraz liczbę

radnych wybieranych w każdym okręgu, nawet jeżeli nowa uchwała powielać będzie

rozstrzygnięcia dotychczasowe gdyż aktualny podział spełnia wymogi Kodeksu

wyborczego. Uprawnionym do wniesienia propozycji podziału jest organ wykonawczy

Gminy czyli Wójt Gminy Łączna. Ostateczny termin podjęcia uchwały upływa 1 kwietnia

2018r.

Powyższy projekt uchwały został konsultowany przez Delegaturę Krajowego Biura

Wyborczego w Kielcach.

Z uwagi na powyższe podjęcie nin. uchwały uważam za zasadne i celowe.
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