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UcHwAŁA NR Xllt79l12
RADY GMIIYY LEONCIN

z dnia3l października 2012 r.

w sprawic okręgów wyborcrych

Napodstawieart.4I9S2i3ustawyzdnia5stycznia20I lr .-Kodekswyborczy(Dz.U.Nr
2|,poz.II2zpóźn,zm,,))w zwiękuzart,13 ustawy zdnia5 stycznia2011 r.^Przepisy
wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.II3 zpóźn. zm.")),na wniosek
Wójta Gminy Leoncin, Rada Gminy uchwala, co następuje:

$1. Dla wyboru Rady Gminy Leoncin dokonuje się podziału Gminy Leoncin na 15 okręgów
vtyborczych, ustalając ich numery i granice oraz |iczbę radnych wybieranych w kazdym
okręgu wyborczym, zgodnie z załączlikami t i 2 do niniejszej uchwały.

$2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
oraz podaje się jądo publicznej wiadomości w sposób zv,ryczajowo przyjęty.

$3. Uchwałę ptzekazuje się Wojewodzie Mazowieckiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu
w Warszawie.

$4. Wykonanie uchrvały powierza się Wojtowi Gminy.

$5.Uchwała wchodzi w iycie z dniem podjęcia. Przepisy uchwały mają zastosowanie
do kadencji organów stanowiących jednostek samorządu terytońalnego i kadencji wójtów,
burmistrzów, prezydentów miast następujących po kadencji, w trakcie której uchwała weszła
w Życie,
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|) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 94, poz. 550, Nr 702, poz.588, Nr 134, poz. 777 ,Nr |47, poz.
881, Nr 149,po2.889, Nr 17l,poz.1016 i Nr 2l7,poz. l28l

4 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr l02, poz. 588, Nr l47, poz. 88l i Nr 149, poz. 889.



Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLl179l12
Rady Gminy Leoncin
z dnia 31 paŹdziernika
2012

Wvkaz okreqów wvborczvch utworzonvch w Gminie

Nr okręgu
wyborczego Granice okręgu

Liczba
wybieranych

radnvch

1 Górki, Cisowe, Nowe Budy, Zamość ,1

2 Nowa Dąbrowa, Stara Dąbrowa 1

3
Leonci n : Pa ńyzantów pa rzyste, B rzozowa,
C icha, Parkowa, Pol na, Sad owa, S i n gera, Szkol na ;
Michałów

1

4
Leoncin : Pańyzantów n ieparzyste,
Pod|eśna,Słoneczna,
P|. Kobendzy,Widna,Zacisze;Wincentówek

1

5 Gaó. Teofi|e 1

6 Nowy Wi|ków 1

7 Gniewniewice Folwarczne, Nowe Gniewniewice,
Stare Gniewniewice. Wi|kow nad Wisła

1

8 Głusk, Stanisławów, Rybitew 1

9 Nowa Mała Wieś, Mała Wieś przy Drodze 1

10 Nowe Grochale:nr od 1 do 30 oraz od nr 133 do
189: Stare Grochale

1

11 Nowe Grochale:od nr 31- wzrastające z
wytączeniem od nr 133 do 189 1

12 Wilkow Polski 1

13 Nowe Po|esie. ośniki 1

14 Nowy Secym in,Secymin Polski,Secyminek 1

15 Krubiczew, Nowiny,Stare Polesie 1
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Uzasadnienie

Ustawa z dnta 5 stycznia 20II r, _ Kodęks v,ryborczy, która weszła w Życie z dniem

l sierpnia 20||, wprowadziła w art. 418 $| zasadę, że w okręgu wyborczym tworzonym dla

wyboru rady w gminie niebędącej miastem na prawach powiatu wybiera się 1 radnego.

Jest to regulacja odmienna niz obowiązująca dotychczas w ordynacji wyborczej do rad gmin,

rad powiatów i sejmików wojewódń.w,ktora zakJadała wybór w okręgu wyborczym od 1 do

5 radnych.

Jednocześnie przepis art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 20II r. Przepisy wprowadzające ustawę

Kodeks vtyborczy zobowiązuje wszystkie rady gmin do dokonania podziału gminy na okręgi

wyborcze w wyborach do rady gminy w terminie 15 miesięcy od dnia wejścia

w żzycie tej ustawy tzn. do l listopada 2012 roku. Ponadto w artykule tym stwierdza się,

ie przy ustalaniu podziału gminy na okręgi wyborcze uwzględnia się liczbę mieszkańców

ujętych w stałym rejestrze wyborców danej gminy na koniec kwartału poprzedzającego

kwartał, w l.1órym rarla gminy dokonuje podziału $miny na okręgi wyborcze.

Według stanu na dzień 30 września 2012 r. |iczba mieszkańców Gminy Leoncin wynosiła

560f.

Zgodnie z ,arL. 17 usl'awy z dnia 8 trrarca 1990 r. o samorządzic gmirurym' w gminaolr

do 20000 mieszkańców w skład rady wchodząradni w liczbie 15.

Z porównania danych o liczbie mieszkańców z art. 17 ustawy o samo1ządzie gminnym

wynika, Że do Rady Gminy Leoncin wybieranych będzie 15 radnych,

czy|i ta sama ilośó co według obecnie obowią7ującego stanu prawnego.

Przedstawiony Radzie projekt podziału gminy na okręgi wyborcze, opracowany został'

zgodnie z zasadarti tworzenia okręgów wyborczych wynikających

z art. 4I7 _ 419 Kodeksu wyborczego, to znaczy, Że w każdym okręgu wyborczym

tworzonym dla wyboru rady wybierany będzie l radny.

Proponowany podział na okręgi wyborcze nie narusza generalnej reguły, Że o ilości

mandatów decyduje |iczba mieszkańców przypadająca na 1 mandat (norma

przedstawicielstwa)' stanowiąca nacze|ną zasadę równości wyborów, zapisaną w art. 369

Kodeksu wyborczego. Normę przedstawicięlstwa oblricza się przez podzielenie liczby

mieszkańców gminy przez liczbę radnych, wynosi ona373,5 (Liczba mieszkańców gminy

Leoncin wg stanu na dzien 30.09.20L2 wynosi 5602)

W przedstawionym podziale gminy na okręgi wyborcze uwzględniono zasadę, że okręgiem

wyborczym jest jednostka pomocnicza gminy-sołectwo. Jednostki pomocnicze gminy łączono

w celu utworzenia okręgu wyborczego lub dokonano ich podziału na dwa lub więcej okręgów

wyborczych, jeŻe|i wynikało to z konieczności zachowania jednolitej nolmy

przedstawicielstwa.



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. 4Ig $2 pkt 1
Kodeksu wyborczego obliczono ułamki |iczby mandatów przypadające dla jednostek

pomocniczych dzieląc liczbę mieszkańców jednostki ptzez jednolitą normę
przedstawicielstwa. Następnie ułamki |iczby mandatów równe lub większe od 0,5
zaokrąglono w górę do liczby całkowitej.

Wykaz jednostek pomocniczych z liczbą mieszkariców, obliczonym pomocniczo
współczynnikiem nonny przedstawicielstwa prrypadającym na 1 mandat w jednostce,

liczbę mandatów radnych prz5padających w jednostce pomocniczej zawiera
tabela poniżej.

Statystyka ludności (okręgi jednomandatowe)
Statystyka na dzień 30 wneśnia 2012 roku

Jednolitanormaprzedstawicielstwa 560f
15 - 373.5

Lp.
Nazwa

solectwa
Wsie wchodzące w skład

solectwa

IIość
mieszkań.

ców

Wspólczynnik
normy

przedstawiciel
stwa

IIość
mandatów

I Górki Górki, ZarnośÓ' Cisowe 309 0,83 I

2 Nowa
Dąbrowa

Nowa Dąbrowa 46 0,12 0

J Stara Dąbrowa Stara Dąbrowa 233 0,62 I

4 Leoncin Leoncin,MichałówWincęntówek 917 2,46 2

5 Gać Gać, Teofile 236 0,63 I

6 Nowy Wilków Nołvy Wilków 317 0,85 I

7 Mlków Polski Wilków Polski 336 0,9 I

8 Gniewniewice
Folw. '

Gniewniewice Folwarczne,
Nowe Gniewniewice

207 0,55 I

9 Wilków nacl
Wisłą

Wilków rrad Wisl6 Starc
Gniewniewice

r20 0,3f 0

t0 Głusk Gfusk, Stanisławów 4s9 r,23 I

l 1 Nowa Mała
Wieś

Nowa Mała Wieś, Mała Wieś
pny Drodze

296 0,79 I

t2 Nowe Grochale Nowe Grochale, Stare Grochale 865 f,32 2

13 Rybitew Rybitew 42 0,1I 0

t4 Nowe Polesie Nowe Polesie 34f 0,92 I

l 5 ośniki ośniki 94 0,25 0

r6 Stare Polesie Stare Polesie,Krubiczew,Nowiny 374 I I

t7 Nowy Secymin Nowy Secymin 138 0,37 0

l 8 Secymin Polski Secymin Polski,Secyminęk 271 0,73 I

ogółem s602 15



Układ przestrzenrtv gminy' w powiązaniu z |iczbąmieszkańców poszczególnych jednostek
pomocniczych, dla zachowania jednolitej nonny przedstawicielstwa spowodował
konieczność:

1. połączenia sołectw Nowa Dąbrowa i Stara Dąbrowa w jeden okręg wyborczy rr 2,
2. podział sołectwa Leoncin na dwa okręgi wyborcze :
- okręg wyborczy nr 3 (Leoncin _ ul. Partyzantow nr parzyste , Btzozowa' Cicha, Parkowa,

Polna, Sadowa, Singera, Szkolna ;Michałów),
- oklęg wyborczy nr 4 (Leoncin _ uI. Partyzarfiów nr nieparzyste, Podleśna, Słoneczna'

Pl. Kobendzy, Widna, Zacisze; Wincentówek),

3. poł'ączenia sołectw Gniewniewice Folwarczne z sołectwem Wilków r/Wisłą w jeden okręg
wyborczy nr 7

4. połączenia sołectw Głusk z sołectwem Rybitew w jeden okręg wyborczy nr 8,
5. podział sołcctwa Nowe Grochale na dwa okręgi wyborcze :

okręg wyborczy nr 10 (Nowe Grochale od nr ldo 30 oraz od. nr 133 do 189: Stare
Grochale),

okręg wyborczy nr 1 l (Nowe Grochale od nr 31- wzrastaj ące z wyłączeniem od nr 133 do
r 89)
f'połączenia sołectw Nowe Polesie i ośniki w jeden okręg wyborczy nr l3,
7. poł'ączenia sołectw Nonvy Secymin z sołectwem Secymin Polski w jeden oklęg wyborczy
w 14.

Podział Gminy Leoncin na okręgi wyborcze z uwzględnieniem danych
nr okręgu wyborczego, granice okręgu wyborczego oraz |iczbę wybieranych radnych
w okręgu przedstawiazałączniknr 1 do uchwały.

Mapa Gminy Leoncin z podziaŁem na okręgi wyborcze stanowi
załącznik. nr 2 do uchwały'

Przedkładany projekt podziału gminy na okręgi wyborcze dla przepro wadzenia wyborów
do rady gminy konsultowany był z komisjami rady' podano go do publicznej wiadomości,
zarnieszczając jego treść z uzasadnieniem na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej oraz wywieszono informację na tablicy ogłoszeń Urzędu o możliwo ści zapoznania
się z projektem w siedzibie Urzędu.

Nonvy podział Gminy Leoncin na okręgi wyborcze tworzone
dla wyboru Rady Gminy Leoncin' obowią7ywał będzie do wyborów przeprowa dzarrych na
kadencję Rady w latach 2014 _2O|8.
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UCHWAŁA NR XLl178ll2
RADY GMINY LEONCIN
z dnia3l paŹdziernika 2012 r.

w sprawie zmiany
UchwaĘ nr XVII/89/11 Rady Gminy Leoncin z dn. |.5 11.201l w sprawie zaciągnięcia

kredytu długoterminowego w roku budżetorvym 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U.
z200| r Nr l42, poz' |59I zpóźn. zm'), art. 89 ust. l pkt 3, art. 91 ust. I i2, art' 94 ustawy z dniaZ7 sierpnia
2009 r. o finansach publiczrrych (Dz. U. Nr l57, poz. |240 zpóźn' arr.) - uchwala się, co następuje:

W Uchwale nr XVIV89/1 l Rady Gminy Leoncin z drua 15.1 1 .201 1r. w sprawi e zaciqgnięcia
kredytu długoterminowego w roku budzetowymf}Il ,
wprowadza się następujące zmiany:

s1.
l) $ 1. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

,, $I. Zaciąga się kredyt dfugoterminowy w kwocie 1600.000 zł (słownie: jeden milion
sześćset tysięcy). z ptzeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budzetu na 201 1
rok z ptzeznaczeniem na rea|izację zadałrtia irrwestycyjrrego ,,Budowa karralizacji sarritarrrej
WilkÓw Nowy - Polesie Nowe gm. Leoncin. Budowa wodociągu Leoncin _ Michałów''

2 )s 2. ust 1.otrzymuje nowe następujące brzmienie :
,,$ 2 ust.l Spłata kredytu nastąli w 2012 roku . ,,

$2.

l.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2.Uchwała wchodzi w Ęcie z dniem podjęcia.


