
Zalqczn i k nr I 
do uzasadnienia llchwaly 
Rady Gminy Mala Wies 
w sprawie okr((gow wyborczych 

Urzqd Gminy Mala Wies 

Liczba mieszkallcow wg stanu na dziell 30.06.20 12r 
wynosi 6.287. 

lednolita norma przedstawicielstwa 419.13 

\VspokzynnikINazwa jednostki pomocniczej Liczba Liczba 
l11icszkal1cow mandatow 

przedstawicie I stwa 
normy 

radnych 
przypadajqcych 
w jedn. pom. 
po 
zaokrqglenill 

Borzen 148 0,35 


Brody Dllze 
 195 OA6 

Brody Male 87 020 


Chylin 
 0,85 


Dziet'zanowo 


358 

178 0,42 


Dzierzanowo-Osada 
 0,35 


Glowczyn 


150 

170 OAO 

KieHyki 0,36 


Kllpi se 


154 

47 0, II 


Lasoc in 
 193 0,46 


Liwin 
 0,17 


Mala Wies 


73 

1348 3,2 

Adama Mickiewicza 6 1 0,14 

Botaniczna 17 0,04 

Czeresn iowa 18 0,04 

Elizy Orzeszkowej 2 1 0,05 

Gralliczlla 34 0,08 
t 

Hipolit(1 Gawareckiego 0, I g77 

.lalla III Sobieskiego 5 1 0.12 

.lalla I(ochanowskiego 48 0, II 

Juliusza Slowackicgo 39 0.09 

-

1 



Ka ztanowC\ II 0,02 
--

Krotka 25 0,06 

Kwia towa 61 0,14 

Lipowa 18 0,04 

Lqkowa 30 0,07 

Marii Dqbrowskiej 4 0,009 

Marii Konopnickiej 1-1 0.03 
-

Mikolaja Reja i 12 0,02 

Ogrodowa 93 0,22 

Parkowa 6 0,01 

Piekarnicza II 0,02 

Pierwsza 13 0,03 

Pfoliska 100 0,24 

Pocztowa 18 0,04 

Polna I 3 1 a,07 

Poprzeczna I 9 0,02 
-

I , 
SloneC7llil 53 0.13 

Sw. Maksymiliana Kolbego 35 0,08 

Topolowa 3 0,007 

Warszawska 402 0.96 

Wierzbowa 7 0,02 

Wladys law<1 Jagielfy I:) 0,02 

Zofii NalkolVskiej 19 0,04 

Murkowo 

Nakwasin 

I 
I 

59 

269 

0.14 

0,64 
--J 

Niidzin 246 0,59 

Nowe Arciszewo 60 0,14 

Nowe Ga!ki 200 0,48 

N owe Swittcice 134 OJ2 

O rszYl11owo 328 0,78 

Perki 154 OJ7 

Poclgorze 178 0,42 

Podgorze Pat'ce le 160 0,38 

PrLykory I 21 0,05 

Rqkcice 38 0,09 

Stare Arciszewo 86 0.20 

Stare Ga!ki 182 0.43 



Stare Swi~cice 189 0,45 

Sciborowo 21 0,05 

W~grzynowo 313 0,75 
.-

Wilkanowo 223 0,53 

Zakrzewo Koscielne 325 0.77 



Za1 qcznik NI" :2 
do lIz8sadnieni8 lIchwaly Rady Gminy Mata Wid 
w spl"8wie okl"ygow wyborczych-mapka gminy z 
naniesionymi ulamk<lIni manclalow pl"zypadajclcych 
n3 sokctwa(wspolczynnik nOl"my pl"zed st8vvicieislv\(I) 

Urz~d Gminy Mala Wies 

Liczba mieszkal1COW wg stanu na dziel1 30.0G.2() 121" 
wynosi 6.287 

.lednolita norma pl"zedstawicielstwa 419.13 

Mapka gminy z naniesionym ubmkami mandat6w przypadajqce na so1ectwa 
(wsp6kzynnik normy przedstawicielskiej) 



Zaiqcznik nr 3 
do uza sClCInieni8 uehvvai y 
Rady Gminy Maj8 Wies 

419.I:B 	 V\ sprC1\\ie okrygow \\ybol'c zyc h 

iednolila nOrl118 przedslawieielstwa 

-
Graniee okr((gu wyborezego L iezba 


wyborezego 

Nr okr~gll Li ezba IOkr~gowy 

m icszkC111cow wspo1czynnik wybieran ye h 
W okn;:gu radnyehnorlll Y 
v\y borez ~/ m przedstawiciel stwa 

.., ) 
.L)I Zakrzewo I<.oscielne I0.77 

2 Podgorze. Podgorze Pareele, 0.92 1385 
Kupi se 

-	 .., 
1 Chylin 	 :158 0.~5 I -
4 Bmdy Duze, Przykory, SWre 377 I0.90 ,Gafki -
) Ki d tyki. Nowe Galki 0.84 I354 
6 Brody Melie, No we I 546 I .:1 0 I 

.'\rc iszewo. Stare A rci szewl\. 
W yg l7.ynowo 

--j- t- - 
7 N izd;:in. J>c rki. 	 ..\(J() 0.9:' 1 

t- - -	 1- I 
8 Mala Wies 	 534 1.27 I 

Ulicc: 	Gralliczlla 


L 'lko Wil 

Pierwsza 
 II 
Pocztowa 

Polna 


Popl'zeczll a 

W (1 rSl.il wska 


-! -.
9 	 Mala Wies 406 0.97 

10 

Ulice :!\dal11a rVlid:i ewicza 

CZCICSIl iowa 

1~lizy Urzeszko\\ej 

l' lipo lita G(1wilI"eck iego 

.lalla III Sobieski ego 

.Ialla l(ocil(1llowski ego 

.Iuliusza Siowackicgo 

Malii D'l.browskici 
Malii I(oilopilickici 

M il-: o l(1ja I\e.ia 
SlViylcgo Mak sv ll1ili<lI1 ,1 

Kolbego 
W ladysla'vv(l .I(lgielly 

Zot"ii N(lfkowskiei 

M ala Wies 
Ulice: 130 t(lllicZIl(1 

1(,ISZ[(111 0\-\ a 

I( r\'ltka 

4O~ 1 0.95 
I 

I 



- -

-
j 

I I Nowe S'vviycice. Stare 1 344 0.82 I 
Swiycic. Sciborowo 

Lasocin . Wilk,\I1Owu -+1612 1.00 I 
13 Borzel1, Orszymowo -+76 1.14 I! . 
14 Glowczyn. Murkowo. 408 1.1 X I 

Nakwusin 
15 Dzierl.anuw0, Dzic:rzanuwo- -+39 1.04 1 

OS (lcl~1. Liwin.. R'lkcice 

K \\ iatowa 
L, ipow;\ 

Ogmclo\VCI 
Parkowil 

Piekarn icza 
PIO{lSka 

Sioneczna 

Topolow" I 
\V icrLbo\'va 

-I 



I 

zahCll1ik r-l 

d~1 IIL.lsadll i Ilia u 'h\\'al~ Rud) (jmin~ lalJ \\ il'; 

\\ ' p~l\\ie .., 1,,1\":gl'm "':- bor~z~ch - mapka gl1llll) 


p"J/i ;lkm glllin) n;1 r~gl \\ ~ hoI' 'Le 


z nHni~si n~ mi dan~ mi 101. UlnIllK\)\\ mandal :}\\ 

(\\ 'Pl11 z)'llnik norm) przet..!sl.!\\ il:iei 1\\ a) 


Urz~d Gm in)' Ma la Wies 

Liczba mieszkaiH':O \\ wg lanu l1a Jziell "'0 .0< .2() 121" 
\\) n si 6.~87 

i~Jnollla nonna prZl:'dS1U\\ic ie\ SI\\;.1 -II !}.I ~ 

. lapkn z podzialem gmin~ ml okrfgi \\) bOJ"cz' z nanie ion~ mi danymi dot. ulamko\\ 
mandatow (wsp6Icz~ on il< norm~ pILed tU\\ icielskicj) 



Uzasadnienie 

do uehwaiy Rady Gminy Maia \Vies w sprawie okr~gow wyborezyeh 


Ustawa z dnia S styeznia 2011 r. - Kodeks wyborezy, ktora weszia w zycie 
z dnielll I sierpnia 20 I 1r. wprowadziia w arLo 41 8 ~ I zasad~, ze w okr~gll 
wyborczym tworzonYIll dla WybOITI rady \v gminie nie b~dqeej Illlastem na 
prawaeh powiatll wybiera si~ J radnego. 
Jest to reglilaeja odmienna nil. obowiqzujqca dotyehezas w Ordynaeji wyborczej 
do rad gillin, rad powiatow i sejillikow wojewodztvl , ktora zakiada wybor w 
okr~gu wyborezym od 1 do S radnyeh. 
Jednoczesnie przepis ali. 13 lIstawy z dnia S styeznia 20 II r. przepisy 
wprowadzajqee lIstaw~ - Kodeks wyborezy zobowiqzujq wszystkie rady gminy 
do dokonania podziaill gminy m1 okr~gi wyboreze w wyborach do rady gminy w 
terminie I S Illiesi~cy od dnia wejseia w zycie tej lIstawy tzn. clo Iistopada 20121'. 
Ponadto w al"tykllie tym stwierdza s i~ , zc przy lI sta laniu podziafu gminy na 
okr~gi wyboreze Llwzgl~dnia s i~ Iiezb~ 111 ieszkallcovv uj~tyeh w stafym rejestrze 
wyborcow danej gm i ny na kon iee kwanafll poprzedzajqeego k wartaf, w ktorym 
rada gminy dokonuje podziaiu gminy na okr~g i wyborcze. 

Wedfug stanll na dzien 30 ezerwca 20 12r liczba lllieszkalleovl Gllliny Mafa 
Wies wynosib 6.287 osob. 
Zgodnie a ali . I 7 lI stawy z dnia 8 marcal990r. 0 sa morzqclzie gminnym, w 
gminach do 20000 mieszkaneow w sldad mdy wehodzq I"adni w liezb.ie IS , czyli 
ta sama ilose co wedfug obeenie obO\vi'lzujqcego stanu prawnego. 

Przedstawiony Wysokiej Radzie projekt podziafu gminy na okr~gi 
wyborcze, opl"acowany zostai zgodnie z zasadallli tworzenia okr~gow 
\vyborczych wynikajqeyeh art. 417-419 Kodeksu wyborezego, to znaezy: w 
kazdym okr~gu wyborezy m tworzonYlll dla wyboru rady wybierany b~dzie I 
radny. 
Pmponowany pod ziaf na okr~g i wyborcze nie narusza generalnej reguiy, ze 0 

ilosci rnandatow deeyduje liezba llli eszkancow pl"zypadajqca na I Illandal 
(norma przedstaw ieielst\va), stanowiqca naczelnq zasad~ rownosei wyborow, 
zap isanq w ali. 369 Kodeksu wyborezego. Norm~ przedstawieielstwa oblieza si~ 
przez podzielenie Iiezby mieszkallcow gm i ny przez liezb~ rad nyeh. Wynosi ona 
419. 13. 

W przedsLavvi onYIll podziaJe gilliny na okr~gi wyborcze lIwzgl~dniono zasad~ , 


ze okr~gi em wyborczYlll jest jednostka pOlllocn i cza gm iny , sofeetwo. 

JednosLk.i pomoenieze gminy iqczono w cel LlllLworzenia okr~gll wyborezego lub 

dokonano jej podziafu na trzy okr~gi wyborcze, poniewaz wynikafo to z 

koniecznosci zachowania jednol itej norn)y przeclstawicielstwa. 

We wst~pnym etapie clokonania podziafu gminy na okrC(gi wyborcze, niezb~dne 


bYfO ustalenie , czy poszezegolnc jed nostki pOlllocnieze gm iny sperniajq kryteria 


http:liezb.ie


umozliwi ajqce utworzenla w nich okrygu wyborczego. Zgodnie art. 419§ 2 pkt 
Kodeksu wyborczego obi iczono lI~ a mki I iczby l1landatow przypadajqce d la 
jednostek pOl1locn iczych dzielqc Ii czby 111 i CSZkCll1COW jednostki przez jednol ita 
n01'J11\ przedstawicielstwa . Nast~pnie utamk i I iczby l1landatow rowne 1ub 
wi\ksze od 0,5 zaokrqglano w gory do liczby calkowitej. 
Wykazjednostek pomocniczych z liczbq mieszkallcow, obliczonYlll pomocniczo 
wspokzynnikiem liczby mieszkallcow przypadajqcych na 1 mandal w jednoslcc, 
liczb\ mandatow radnych przypadaj qcych vV jednostce pomocniczej zawiera 
tabel a stanowiqcCl zaL Nr I do uzasadni cnia . Mapa gminy z naniesionymi 
danYl11i dotyczqcym i utamkow I iczby mandatow przypadaj'lcych w 
poszczegolnych jednostkach pomocniczych stanowi zaL Nr 2 do uzasadnienia . 
Uklad przestrzenny gminy, w powiqzanill z liczbq mieszkallcow poszczegolnych 
jednostek pomocniczych, dla zachowania jednolitej nom1Y pl'zedstawicielstwa 
spowodowal koniecznosc: 

potqczenia dwu I LIb czterech sokctw w jeden okryg wyborczy, 
podzialu solectwa na trzy okrygi wyborcze . 

Podziat Gl11iny Mafa Wies na okr~gi wyborcze z L1w zgl ydnienie danych: nr 
okrygu wyborczego, granice okr~gu wyborczcgo, liczb~ mieszkarl cow okn~~gll 

wyborczego, okrygowy wspokzynnik nOl'Il1Y pl'zedstawicielstwa oraz liczb\ 
wybieranych radnych w okr~gu przedstawia tabela stanowictca zaL Nr 3 do 
uzasadnienia . 
Mapa Gl11iny Mala WieS z podziatem ns okl'l(gi wyborcze oraz naniesionym 
\vspokzynnikiem normy przedstawicielstv/a w katd ym okrl(gu wyborczym 
stanowi zaL Nr 4 do uzasadnienia. 
Przedldadany projekt podzi afu gminy na okr~gi wyborcze dl a prze prowadzenia 
wyborow do rady gminy konsultowany by~ z komisjami rady, podano go do 
publicznej wiadomosci , zamieszczajqc jego tresc z uzasadnieniem na stronie 
internetowej Biuletynu InformClcji Publicznej oraz wywieszono informacj\ na 
tablicy ogfoszcIl Urzydu 0 moz,liwosci zapoznania si~ z projektem w siedzibie 
Urzydu. 

Nowy podziaJ Gminy Mafa Wies na okr~gi wybOl'cze tworzone dla wyboru 
Rady Gminy Mab Wies, obowiqzywal b~dzie do wyboru przeprowadzonych na 
kadencjy Rady w latach 2014-2018 . 




