
UCHWAŁA NRLII/238/10 

RADY GMINY KAMPINOS 

z dnia 3 sierpnia 2010 r. 

 

 

 

 

w sprawie podziału Gminy Kampinos na okręgi wyborcze 

 

 

Na podstawie art. 89, 91 i 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad 

gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) 

Rada Gminy Kampinos na wniosek Wójta Gminy Kampinos uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Dokonuje się podziału Gminy Kampinos na okręgi wyborcze dla przeprowadzenia wyborów 

do Rady Gminy Kampinos.. 

§ 2 

Wykaz numerów i granic okręgów wyborczych wraz z liczbą radnych wybieranych  

w poszczególnych okręgach stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Traci moc Uchwała nr XXXII/240/02 Rady Gminy w Kampinosie z dnia 20 czerwca 2002 r. 

w sprawie utworzenia okręgów wyborczych. 

§ 4 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  

oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Gminy Kampinos.  

§ 5 

Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi 

Wyborczemu w Warszawie. 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kampinos. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 



UZASADNIENIE 

Uchwałą Nr XXXII/240/02 z dnia 20 czerwca 2002 Rada Gminy w Kampinosie 

dokonała podziału gminy na 12 okręgów wyborczych, ustalając ich granice i numery  

oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu. Zgodnie z art. 92 ust 2 ustawy z dnia  

16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw  

(Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) Rada Gminy, na wniosek Wójta ustala 

podział gminy na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych 

według jednolitej normy przedstawicielstwa. 

Podstawowym kryterium stosowanym przy podziale na okręgi wyborcze jest norma 

przedstawicielstwa, wynikająca z podzielenia liczby mieszkańców gminy przez ustaloną 

liczbę radnych. W przypadku Gminy Kampinos norma ta wynosi – 266,87 (liczba 

mieszkańców na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosiła 4003; liczba wybieranych radnych – 15). 

O liczbie mandatów w poszczególnych okręgach decyduje liczba mieszkańców stanowiąca 

wielokrotność normy przedstawicielstwa. W przypadku, gdy liczba mieszkańców w okręgu 

nie stanowi dokładnej wielokrotności normy przedstawicielstwa, ustalenia liczby mandatów 

w okręgu dokonuje się z zastosowaniem zasad określonych ustawowo. Stanowią one m.in.,  

iż zaokrągla się liczbę mandatów w górę do całkowitej liczby, jeżeli ułamek liczby mandatów 

jest równy lub większy niż 1/2 mandatu i odrzuca ułamek mandatu mniejszego niż 1/2. 

W związku ze zmianą liczby mieszkańców Gminy Kampinos zaistniała konieczność 

weryfikacji jednolitej normy przedstawicielstwa. Wyliczenie jednolitej normy 

przedstawicielstwa w okręgu wyborczym Nr 2 (Kampinos A) - która wynosi 1,585 -  

w zaokrągleniu 2; liczba mieszkańców na mandat 423 osoby - wskazuje na potrzebę 

zwiększenia w tym okręgu liczby wybieranych radnych z 1 do 2, wiąże się to z koniecznością 

odjęcia jednego mandatu jednemu spośród pozostałych okręgów. Ponieważ okręg  

o dotychczasowym nr 11 (zawierający jedną miejscowość Szczytno) wg stanu na dzień 

31.12.2009 r. posiada najmniejszą liczbę mieszkańców przypadających na 1 mandat 

(wynoszącą 209 osób), należało wieś (sołectwo) Szczytno przyłączyć do innego okręgu, w ten 

sposób pozyskać brakujący mandat dla okręgu nr 2 (Kampinos A).  

Biorąc powyższe pod uwagę, jednocześnie chcąc spełnić ustawowe wymogi określające 

normę przedstawicielstwa, dokonano zmian granic trzech okręgów wyborczych. Z okręgów:  

- Podkampinos, Kwiatkówek  (liczba mieszkańców na mandat 256, mandaty 0,9593) 

- Szczytno (liczba mieszkańców na mandat 209, mandaty 0,7832) 

-  Prusy, Zawady, Stare Gnatowice (liczba mieszkańców na mandat 238, mandaty 0,8918) 

utworzono okręgi: 

- Podkampinos, Kwiatkówek, Prusy (liczba mieszkańców na mandat 319, mandaty 1,1953) 

- Szczytno, Skarbikowo (liczba mieszkańców na mandat 274, mandaty 1,0267) 

- Zawady, Stare Gnatowice, Pasikonie (liczba mieszkańców na mandat 331, mandaty 1,2403) 

Jednocześnie do okręgu nr 2 (Kampinos A) przydzielono uzyskany dodatkowy mandat, w ten 

sposób okręg ten posiada 2 mandaty, a liczba mieszkańców na mandat wynosi 211,5. 

Ostatecznie, po dokonanych zmianach, Gmina Kampinos została podzielona na 11 okręgów 

wyborczych. Zaktualizowano także numery okręgów (zgodnie z załącznikiem do uchwały). 

W wyniku powyższych operacji doszło także do zmiany w podziale gminy na obwody 

głosowania – wieś (sołectwo) Prusy została przeniesiona z Obwodu nr 2 Zawady do Obwodu 

nr 1 Kampinos. 

Biorąc pod uwagę fakt, iż przedmiotowa uchwała ma na celu ustalenie prawidłowej liczby 

radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych, należy stwierdzić, że podjecie 

uchwały jest zasadne. 



Załącznik do Uchwały Nr LII/238/10 

Rady Gminy Kampinos 

z dnia 3 sierpnia 2010 r. 

 

 

 

 

PODZIAŁ GMINY KAMPINOS NA OKRĘGI WYBORCZE 

 

 

 

nr okręgu 

wyborczego 
Granice okręgu 

Liczba 

mieszkańców 

Liczba 

wybieranych 

radnych 

1 Kampinos, Józefów, Koszówka 858 3 

2 Kampinos „A” 423 2 

3 Wiejca 421 2 

4 Komorów, Bieliny, Granica 306 1 

5 
Podkampinos, Kwiatkówek, 

Prusy 
319 1 

6 Grabnik, Łazy, Łazy Leśne 333 1 

7 Wola Pasikońska 270 1 

8 

Budki Żelazowskie, 

Kirsztajnów, Pindal, Strojec, 

Rzęszyce 
248 1 

9 Strzyżew 220 1 

10 Szczytno, Skarbikowo 274 1 

11 
Zawady, Stare Gnatowice, 

Pasikonie 
331 1 

 


