
UCHWAŁA Nr  XLVI/481/14 

RADY GMINY ZŁOTÓW 

z dnia 26 czerwca 2014 r. 

 
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXIV/248/12 Rady Gminy Złotów                   

z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Złotów na okręgi wyborcze, 

ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym 

 

 

         Na podstawie art. 421 § 1 i § 2 w związku z art. 419 § 2-4 ustawy z dnia 5 stycznia  

2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, 

poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, 

poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951, 1529, z 2014 r. poz. 179, 180)  na wniosek Wójta Gminy 

Złotów uchwala się, co następuje: 

 

         § 1.  W uchwale Nr XXIV/248/12 Rady Gminy Złotów z dnia 27 września 2012 r.                 

w sprawie podziału Gminy Złotów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz 

liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) do okręgu wyborczego Nr 2 dodaje się miejscowość Zawilce, 

2) do okręgu wyborczego Nr 7 dodaje się miejscowość Grudna. 

 

         § 2.  Załącznik do zmienianej uchwały – Granice i numery okręgów wyborczych oraz 

liczba radnych wybieranych w okręgu – otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej 

uchwały. 

 

         § 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów. 

 

         § 4.  Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi 

Wyborczemu w Pile. 

 

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

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości                   

w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     Załącznik do Uchwały Nr XLVI/481/14 Rady Gminy Złotów               

                                                                                   z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian   

                                                                                   do uchwały Nr XXIV/248/12 Rady Gminy Złotów z dnia                 

                                                                                   27 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Złotów na   

                                                                                   okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby   

                                                                                   radnych wybieranych w okręgu wyborczym 

 

 

Granice i numery okręgów wyborczych oraz liczba radnych wybieranych w okręgu 

 

 

Numer okręgu 

wyborczego 
Granice okręgu 

Liczba radnych 

wybieranych             

w okręgu 

1 Górzna, Pieczyn 1 

 

2 Pieczynek, Zalesie, Zawilce 1 

 

3 Dzierzążenko, Łopienko, Międzybłocie, 

Nowiny, Wielatowo 

1 

 

4 Płosków, Stawnica 1 

 

5 Bielawa, Grodno, Kamień, Krzywa Wieś 1 

 

6 Józefowo 1 

 

7 Radawnica, Grudna 1 

 

8 Franciszkowo, Nowy Dwór, Stare 

Dzierzążno 

1 

 

9 Kleszczyna, Rudna 1 

 

10 Skic, Sławianówko 1 

 

11 Blękwit, Klukowo, Rosochy, Wąsosz. 1 

 

12 Święta: od 1-130, 135 do końca  1 

 

13 Nowa Święta, Święta od 132 - 134 1 

 

14 Bługowo, Buntowo 1 

 

15 Kaczochy, Sławianowo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    UZASADNIENIE 
 

do Uchwały Nr XLVI/481/14 Rady Gminy Złotów w sprawie wprowadzenia zmian                     

do uchwały Nr XXIV/248/12 w sprawie podziału Gminy Złotów na okręgi wyborcze, 

ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym 

 

 

         Uchwałą Nr XXIV/248/12 Rady Gminy Złotów z dnia 27 września 2012 r. dokonano  

podziału Gminy Złotów na okręgi wyborcze,  ustalono ich granice i numery oraz liczbę 

radnych wybieranych w okręgu wyborczym. 

         Po podjęciu tej uchwały na terenie Gminy Złotów utworzone zostały dwie nowe 

miejscowości – Zawilce i Grudna. 

 

         Zgodnie z art. 421 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy zmiany 

granic okręgów wyborczych mogą być dokonywane najpóźniej na 3 miesiące przed upływem 

kadencji, jeżeli konieczność taka wynika ze zmiany w podziale terytorialnym państwa, 

zmiany granic jednostek pomocniczych gminy, zmiany liczby mieszkańców danej gminy, 

zmiany liczby radnych w radzie gminy lub zmiany liczby radnych wybieranych w okręgach 

wyborczych, przy czym do zmian w podziale na okręgi – zgodnie z art. 421 § 2 Kodeksu 

wyborczego stosuje się odpowiednio art. 419 § 2-4. 

 

         Ponieważ miejscowości Zawilce i Grudna nie są ujęte w uchwale Nr XXIV/248/12 

Rady Gminy Złotów z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Złotów na okręgi 

wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu 

wyborczym, zachodzi potrzeba zmiany tej uchwały poprzez dodanie w okręgu Nr 2,                      

w granicach okręgu miejscowości Zawilce oraz w okręgu Nr 7, w granicach okręgu 

miejscowości Grudna. 

 

         Granice i numery okręgów wyborczych oraz liczba radnych wybieranych w okręgu 

zawarte są w załączniku do uchwały Nr XXIV/248/12 Rady Gminy Złotów z dnia                        

27 września 2012 r., dlatego też należy załącznik ten zastąpić nowym załącznikiem. 

 

         Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 


