Projekt

Uchwała Nr …………./2017
Rady Gminy Osieczna
z dnia ………. roku
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XX/95/2012 Rady Gminy Osieczna z dnia
30 października 2012r., w sprawie podziału Gminy Osieczna na okręgi wyborcze oraz
ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r,. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 421 w zw. z art. 419 § 1, § 2 i § 4
ustawy
z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy ( Dz.U. z 2017 r. poz.15 z
późn. zm. ) na wniosek Wójta Gminy Osieczna
Rada Gminy Osieczna uchwala, co następuje:
§1
W „ Podziale Gminy Osieczna na okręgi wyborcze” stanowiącym załącznik do uchwały
Nr XX/95/2012 Rady Gminy Osieczna z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału
Gminy Osieczna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 3692) wprowadza się
następujące zmiany w opisie granic okręgów wyborczych:
1) w okręgu wyborczym Nr 5 zastępuje się nazwę „Leśnictwo Leśny Dwór” nazwą
„Leśny Dwór”,
2) w okręgu wyborczym Nr 7 zastępuje się nazwę „Leśnictwo Owcze Błota” nazwą
„Owcze Błota”,
3) w okręgu wyborczym Nr 10 skreśla się zapis „nr domu 95” i wprowadza się zapis
„nr domu 103”; skreśla się zapis „Osówek Pólko od nr domu 96 do nr domu 103”
i wprowadza się zapis „Pólka” oraz zastępuje się nazwę „Leśnictwo Szary Kierz”
nazwą „Szary Kierz”.
§2
Granice okręgów, ich numery oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach
wyborczych, uwzględniające zmiany, o których mowa w § 1, określa załącznik do niniejszej
uchwały.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osieczna.
§4
Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Pomorskiemu w Gdańsku i Komisarzowi
Wyborczemu w Gdańsku.

§5
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dziennik Urzędowym Województwa Pomorskiego.
§6
Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie
Informacji Publicznej i wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Osieczna.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Rada Gminy w Osiecznej uchwałą nr XX/95/2012 z dnia 30 października 2012 r. dokonała
podziału Gminy Osieczna na okręgi wyborcze ustalając numery i granice tych okręgów oraz
liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu. W związku z potrzebą uaktualnienia
numeracji budynków oraz ujednolicenia urzędowej nazwy miejscowości z nazwą zwyczajowo
przyjętą przez mieszkańców powstała konieczność dokonania zmiany opisu tych okręgów. I
tak:
w okręgu wyborczym Nr 5 zastępuje się nazwę „Leśnictwo Leśny Dwór”
nazwą „Leśny Dwór”, w okręgu wyborczym Nr 7 zastępuje się nazwę „Leśnictwo Owcze
Błota” nazwą „Owcze Błota”, w okręgu wyborczym Nr 10 skreśla się zapis „nr domu 95” i
wprowadza się zapis
„nr domu 103”; skreśla się zapis „Osówek Pólko od nr domu 96
do nr domu 103” i wprowadza się zapis „Pólka” oraz zastępuje się nazwę „Leśnictwo Szary
Kierz” nazwą „Szary Kierz”. Zmiany te mają wyłącznie charakter porządkowy i zostały
uwzględnione w załączniku
do niniejszej uchwały.

Załącznik
do Uchwały Nr ………
Rady Gminy Osieczna
z dnia … października 2017 r.
Podział Gminy Osieczna na okręgi wyborcze

Numer
okręgu
wyborczego

Granice okręgu

Liczba radnych
wybieranych
w okręgu

1

Sołectwo: Duże Krówno

1

2

Sołectwo: Klaniny,

1

3

Sołectwo Osieczna: (ul. Sienkiewicza, ul. Bolesława Prusa,
ul. Ignacego Kraszewskiego, ul. Jana Kochanowskiego,
ul. Młyńska)

1

4

5

6

Sołectwo Osieczna: ( ul. Kościuszki od nr 27 do nr 52, ul. Leśna,
ul. Plac 1000-lecia, Os.Ks. Fr. Czaplińskiego)
Sołectwo Osieczna: (ul. Kościuszki od nr 1 do nr 26,
Osieczna Leśnictwo, Leśny Dwór, Osieczna Sekretarzówka,
Starzyska , ul. Podgórna, ul. Mickiewicza)
Sołectwo Osieczna: (ul. Dworcowa,
ul. Czerska)

1
1

1

7

Sołectwo Osieczna: (Owcze Błota, Osieczna
Wybudowanie,)
oraz sołectwa: Długie i Zdrójno

1

8

Sołectwo: Zimne Zdroje

1

Sołectwo Osówek
(od nr domu 1 do nr domu 44)

1

9
10
11
12

Sołectwo Osówek
(od nr domu 45 do nr domu 103,
Pólka oraz o Szary Kierz)
Sołectwo Szlachta: ( ul. 3 Maja od nr domu 1 do nr domu 42,
oraz ul. Słoneczna )
Sołectwo Szlachta : (ul. 3 Maja od nr domu 43 do nr domu 77,
ul. Dolna, ul. Okrężna

1
1
1

13

Sołectwo Szlachta: ul. Dworcowa, ul.
Przemysłowa, Os.Ks.Kan.St.Peplińskiego,

1

14

Sołectwo Szlachta: ul. Leśna, ul. 11 listopada, ul. Krótka, ul.
Piaskowa, ul. Polna, ul. Poprzeczna

1

15

Sołectwo Szlachta: ul. Boczna,
ul. Ceramiczna, ul. Łąkowa, ul. Ogrodowa)

1

