UCHWAŁA NR 24.161.2018
RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE
z dnia 23 lutego 2018r.
w sprawie podziału Gminy Dubicze Cerkiewne na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i
numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw w
celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania
niektórych organów publicznych( Dz. U. poz.130),art.417 §1 i 2 i art. 419 §1 i 2 ustawy z dnia 5
stycznia 2011r.-Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2017r. poz.15 i 1089, z 2018r., poz.4,130 i 138) oraz
art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875,
2232, i 2018r. poz.130) na wniosek Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne uchwala się, co następuje:

§ 1. Dla wyboru Rady Gminy Dubicze Cerkiewne dokonuje się podziału Gminy Dubicze
Cerkiewne na okręgi wyborcze, ustala się ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w
każdym okręgu wyborczym w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dubicze Cerkiewne.
§ 3. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Podlaskiemu i
Komisarzowi Wyborczemu w Białymstoku.
§ 4. Na ustalony podział gminy na okręgi wyborcze wyborcom, w liczbie co najmniej 15,
przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w terminie 5 dni od daty podania
uchwały do publicznej wiadomości.
§ 6. Traci moc obowiązującą uchwała Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 16.98.2012 z dnia 29
czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Dubicze Cerkiewne na okręgi wyborcze, ustalenia ich
granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu
zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych
organów publicznych( Dz. U. poz.130), podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rad
gmin dokonuje rada Gminy w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie w/w ustawy. Podział
terytorialny gminy Dubicze Cerkiewne został dokonany zgodnie z wytycznymi PKW z
zachowaniem w większości okręgów granic dotychczas obowiązujących. Tylko w trzech
okręgach( Nr 12,14 i 15) o najmniejszej liczbie ludności nastąpiły nieznaczne przesunięcia granic
poprzez odłączenie i przyłączenie niektórych miejscowości w ramach w/w okręgów. Nie zostały
zachowane zasady wynikające z pkt 8 wytycznych i wyjaśnień PKW dotyczących podziału
jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze z dnia 5 lutego 2018r. utworzenia okręgu
wyborczego nr 5 ponieważ część jednostki pomocniczej Grabowiec została połączona z jednostka
pomocniczą –Rutka. Ten sam pkt wytycznych dopuszcza możliwość odstąpienia od tej zasady z
uwagi na układ przestrzenny gminy w powiązaniu z liczbą mieszkańców poszczególnych jednostek
pomocniczych. Jednostka pomocnicza - Rutka liczy 36 mieszkańców i terytorialnie graniczy tylko
z jednostkami pomocniczymi Grabowiec, Dubicze Cerkiewne i Tofiłowce. Jednostka pomocnicza
Grabowiec i Dubicze Cerkiewne zostały podzielone odpowiednio na 3 i 2 okręgi dlatego zgodnie z
wytycznymi PKW nie można do któregokolwiek z okręgów wyborczych stanowiących część
jednostki pomocniczej przyłączyć
- jednostkę pomocniczą Rutka. Połączenie jednostek
pomocniczych Rutka( 36 mieszkańców ) i Tofiłowce( 129 mieszkańców) także naruszałoby zasady
wynikające z pkt 8 wytycznych PKW. Przy zachowaniu jednolitej normy przedstawicielstwa liczba
radnych wybieranych w okręgu byłaby większa niż 1 ( wskaźnik normy 1,54) co w konsekwencji
wymagałoby podziału połączonych jednostek pomocniczych na 2 okręgi i podobnie jak w
przypadkach przedstawionych powyżej, jednostka pomocnicza Rutka musiałby być połączona z
częścią jednostki pomocniczej Tofiłowce co jest niezgodne w przepisami pkt 8 wytycznych PKW.
Biorąc powyższe pod uwagę oraz ukształtowane więzi społeczne Rada Gminy Dubicze
Cerkiewne utrzymuje dotychczasowe granice okręgu wyborczego Nr 5 określone uchwałą Rady
Gminy Dubicze Cerkiewne Nr 16.98.2012 z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy
Dubicze Cerkiewne na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu wyborczym stanowiące cześć jednostki pomocniczej Grabowiec
( od Nr 121 do 158) i jednostkę pomocniczą Rutka.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 24.161.2018
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 23 lutego 2018

Nr
okręgu
Granice okręgu

Liczba
mieszkańców
w okręgu
ogółem

Liczba
mieszkańców
wpisanych do
rejestru
wyborców

Liczba radnych
wybieranych w
okręgu

1.

Dubicze Cerkiewne - ul. Główna od Nr
1 do 16, ul. Leśna , ul. Brzozowa, ul.
Modrzewiowa , ul. Słoneczna , ul.
Akacjowa, ul. Osiedle Bachmaty, ul.
Polna , ul. Parkowa, ul. Osiedlowa,
ul.Sosnowa, ul.Świerkowa

135

114

1

2.

Dubicze Cerkiewne - ul. Główna od Nr
17 do Nr 114

117

104

1

3.

Grabowiec od Nr 1 do Nr 65

98

86

1

4.

Grabowiec od nr 66 do Nr 120

92

88

1

5.

Grabowiec od Nr 121 do Nr 158, Rutka

84

74

1

6.

Czechy Orlańskie, Jelonka

126

116

1

7.

Tofiłowce

129

117

1

8.

Stary Kornin, Siemiwołoki

127

113

1

9.

Jagodniki

149

127

1

10.

Istok

87

74

1

11.

Koryciski,

95

85

1

12.

Witowo, Kraskowszczyzna

88

74

1

13.

Werstok , Wojnówka,

111

95

1

14.

Długi Bród, Zabagonie, Jakubowo,
Piaski, Wiluki ,Pasieczniki Małe

85

79

1

15.

Starzyna, Bobinka,
Górny Gród ,
Klakowo,
Nikiforowszczyzna,
Wygon,Krągłe

80

73

1

1603

1419

Ogółem

Podział Gminy Dubicze Cerkiewne na okręgi wyborcze
1. Liczba mieszkańców Gminy Dubicze/ stanu na dzień 31.03.2017 r. - 1 603
2. Liczba wybieranych radnych: 15
3. Jednolita norma przedstawicielstwa: 107

15

