
UCHWAŁA NR XXXVI/269/2014
RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

z dnia 5 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/208/2002 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 08 lipca 2002 r. 
w sprawie: podziału na okręgi wyborcze, ich numery, granice oraz liczba radnych wybieranych 
w okręgach wyborczych Powiatu Nowodworskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym (t.j. Dz.U. 
z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) i art. 421 § 1 w związku z art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. 
Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) uchwala się:

§ 1. 
1) Zmienia się treść tabeli w § 1 uchwały Nr XLI/208/2002 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 

08 lipca 2002 r. w sprawie: podziału na okręgi wyborcze, ich numery, granice oraz liczba radnych 
wybieranych w okręgach wyborczych Powiatu Nowodworskiego.

2) Tabela otrzymuje brzmienie:

 Nr okręgu wyborczego  Granice okręgu wyborczego  liczba wybieranych radnych
 1.  Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański

7
 2.  Gminy: Ostaszewo, Sztutowo, Stegna

Miasto Krynica Morska 8

3) Pozostałe zapisy uchwały Nr XLI/208/2002 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 08 lipca 2002 r. 
w sprawie: podziału na okręgi wyborcze, ich numery, granice oraz liczba radnych wybieranych 
w okręgach wyborczych Powiatu Nowodworskiego pozostają bez zmian.

§ 2. 
Uchwała  polega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz podaniu do 

wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3. 
Na uchwałę, zainteresowanej radzie gminy oraz wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje 

prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Gdańsku, w terminie 5 dni od daty jej podania do 
publicznej wiadomości.

§ 4. 
Uchwałę niezwłocznie przekazuje się Wojewodzie Pomorskiemu, Komisarzowi Wyborczemu 

w Gdańsku oraz każdej radzie gminy na obszarze powiatu.

§ 5. 
Wykonanie uchwały powierza sie Staroście Nowodworskiemu.
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§ 6. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodniczący Rady 
Powiatu w Nowym Dworze 

Gdańskim

Zbigniew Ptak
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UZASADNIENIE

Przepisy ustawy Kodeks wyborczy stanowią, iż okręgi wyborcze są stałe. Ich zmiany mogą być
dokonane jedynie w przypadkach określonych w art. 421 § 1 ww. ustawy. Zmiany granic okręgów
wyborczych mogą być dokonywane najpóźniej na 3 miesiące przed upływem kadencji, jeżeli konieczność
taka wynika ze zmianynp. w podziale terytorialnympaństwa, zmiany liczbymieszkańcówdanej gminy,czy
zmianyliczbyradnychwybieranychw okręgach wyborczych.

W przypadku Powiatu Nowodworskiego, zmianie uległa liczba mieszkańców w okręgach wyborczych
(stan na 31.12.2013 r.) I tak:

gm. Nowy Dwór Gdański 17.801 mieszkańców,

gm. KrynicaMorska, Ostaszewo, Stegna, Sztutowo 18.197 mieszkańców.

Zgodnie z przepisami ustawy Kodeks wyborczy, liczba mandatów dla okręgu Nr 1, wynikająca z normy
przedstawicielstwawynosi: 7,42, po zaokrągleniu 7 mandatów.

Natomiast w okręgu Nr 2 wynosi: 7,58, po zaokrągleniu 8 mandatów.

W związku z powyższym, konieczna jest zmiana liczby radnych w poszczególnych okręgach
wyborczych:

Okręg Nr 1 7 mandatów.

Okręg Nr 2 8 mandatów.

Zatem podjęcie uchwały jest zasadne.
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