
 
Uchwała Nr XXII/168/12 

Rady Gminy Santok 
z dnia 27 września 2012r. 

 
w sprawie: podziału gminy Santok na okręgi wyborcze. 
 
 Na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy 
wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zmianami) w 
związku z art. 419 § 2 i 4 oraz 420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks 
wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz.112 ze zmianami) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Dokonuje się podziału gminy Santok na 15 stałych, jednomandatowych 
okręgów wyborczych. 

 
§ 2. Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych 

okręgach wyborczych, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały. 

 
§ 3. Przepisy niniejszej uchwały mają zastosowanie do wyborów do Rady 

Gminy Santok, przeprowadzanych po kadencji obejmującej lata 2010 – 2014. 
 
§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu 

oraz Komisarzowi Wyborczemu w Gorzowie Wielkopolskim. 
 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok. 
 
§ 6. Wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi 

na niniejszą uchwałę do Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim w 
terminie 5 dni od daty podania uchwały do wiadomości publicznej w sposób 
zwyczajowo przyjęty. 

 
§ 7. Traci moc uchwała Nr XLIII/275/06 Rady Gminy Santok z dnia 29 czerwca 

2006r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, z uwzględnieniem § 3. 
 
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubuskiego, w BIP oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 
przyjęty poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w poszczególnych 
sołectwach. 

 
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 

      Honorata Brzytwa 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik do uchwały nr XXII/168/12 
Rady Gminy Santok  

z dnia 27 września 2012r. 
 

Liczba mieszkańców gminy Santok na dzień 30 czerwca 2012r. - 7939 
Jednolita norma przedstawicielstwa – 529,26 
Liczba wybieranych radnych - 15 

 
Nr okręgu 

wyborczego 
Granice okręgu (sołectwa) Liczba 

mieszkańców 
w okręgu 

Liczba 
radnych 

wybieranych 
w okręgu   

1 
Czechów 

 
543 1 

2 
Wawrów od nr 84 do nr 89F 

 
541 1 

3 
Wawrów od nr 17 do nr 45A, 

ulice: Czereśniowa, Lawendowa, Malinowa, Osiedle 
Bermudy, Zielone Pola 

442 1 

4 
Wawrów od nr 1 do nr 16A, od nr 46 do nr 72  

i od nr 90 do końca, ul. Sadowa 
424 1 

5 

 
Górki,  

Janczewo od nr 1 do nr 64A 
 

672 1 

6 

Janczewo od nr 65 do końca,  
ulice: Jabłoniowa, Lipowa, Ogrodowa, Orzechowa, 

Owocowa, Słoneczna, Wiśniowa 
 

664 1 

7 

Płomykowo 
Gralewo od nr 10 do nr 48, od nr 95 do nr 104 

i ul. Krótka 
 

524 1 

8 

 
Gralewo od nr 1 do nr 9, od nr 49 do nr 94,  

od nr 104C do końca 
i ul. Widokowa 

 

497 1 

9 
Santok ulice: Gorzowska od nr 59A do końca, Szkolna,  

Wodna 
 

412 1 

10 
Santok ulice: Basztowa, Gorzowska od nr 1 do nr 58, 

Gralewska, Wiśniowa 
 

432 1 

11 
Stare Polichno 

 
708 1 

12 
Ludzisławice, Nowe Polichno 

 
384 1 

13 
Baranowice, Jastrzębnik, Lipki Małe, 

Mąkoszyce 
451 1 

14 

Lipki Wielkie ulice: Lubelska, Łąkowa, Nad Kanałem, 
Notecka, Plac Kościelny, Pocztowa, Stolarska  

i Szosowa od nr 1 do nr 72 
 

621 1 

15 
Lipki Wielkie ulice: Kościelna, Nowa, Polna  

i Szosowa od nr 74 do końca 
 

624 1 

 
 
 
 
 



 
 
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY 
 Na podstawie Kodeksu wyborczego Rada Gminy na wniosek Wójta dokonuje 
podziału gminy na 15 stałych jednomandatowych okręgów wyborczych. 
Projekt podziału został skonsultowany z Komisarzem Wyborczym w Gorzowie Wlkp. 
Podział Gminy na nowe okręgi wyborcze będzie obowiązywał od nowej kadencji. 
 Przy ustalaniu podziału gminy na okręgi wyborcze Rada powinna uwzględnić 
liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców danej gminy na koniec 
kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonuje się podziału na okręgi 
wyborcze. Sposób ustalania liczby radnych określa art.17 ustawy o samorządzie 
gminnym, zgodnie z którym w gminie do 20.000 mieszkańców liczba radnych wynosi 
15. Zgodnie z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7.05.2012r. w sprawie 
wytycznych i wyjaśnień dotyczących podziału jednostek samorządu terytorialnego na 
okręgi wyborcze, przez liczbę mieszkańców, na podstawie której dokonywany jest 
podział na okręgi wyborcze należy rozumieć sumę liczb: 
- wyborców ujętych w rejestrze wyborców z urzędu, 
- wyborców wpisanych do rejestru wyborców na wniosek, 
- pozostałych osób zameldowanych w gminie na pobyt stały, za wyjątkiem osób, co 
do których otrzymano zawiadomienie o wpisaniu do rejestru wyborców w innej 
gminie. Liczba mieszkańców w gm. Santok na 30.06.2012r. wynosi - 7939 
 

Norma przedstawicielstwa na 30.06.2012 w gminie Santok wynosi – 529,26 
                 (7939:15=529,26) 

Następnie liczbę mieszkańców  w okręgu dzieli się przez jednolitą normę 
przedstawicielstwa w gminie z zastosowaniem zaokrągleń liczby mandatów w górę 
do całkowitej liczby mandatów, jeżeli ułamek liczby mandatów w okręgu jest równy 
lub większy niż ½ mandatu i odrzuceniem ułamka mandatu mniejszego niż ½. 
 
Dopuszczalna liczba mieszkańców w okręgu: min 265 – max. 793. 
 
Wskazany w załączniku podział spełnia kryteria określone przepisami prawa. 
Nowy podział musi zostać dokonany, gdyż do tej pory było 7 okręgów, a wg nowych 
przepisów będzie ich 15.  
Przy podziale na granice okręgów wzięto także pod uwagę uwarunkowania 
topograficzne gminy, najbliższego sąsiedztwa poszczególnych sołectw.   
 
Uchwała nie rodzi skutków finansowych dla budżetu gminy. 


