
UCHWAŁA NR XVIII/176/2018
RADY GMINY OSIEK

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Osiek 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 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia 
udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 130) w związku z art. 417 § 1, § 2, § 3 ust. 1, art. 418 § 1, art. 419 § 1, § 2, § 4  i art. 420 § 
1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r., poz. 15 ze zm.) oraz art. 17 ust. 1 ustawy 
o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2017, poz. 1875 ze zm.), na wniosek Wójta Gminy 
Osiek, Rada Gminy Osiek uchwala, co następuje:

§ 1. 

Dokonuje się podziału Gminy Osiek na okręgi wyborcze, ustala ich granice i numery oraz liczbę radnych 
wybieranych w każdym okręgu wyborczym w sposób określony w załączniku do uchwały.

§ 2. 

Na ustalenia Rady Gminy w sprawie okręgów wyborczych wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje 
prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Gdańsku w terminie 5 dni od daty podania uchwały do 
publicznej wiadomości.

§ 3. 

Traci moc Uchwała nr XIII/82/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy 
Osiek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

§ 4. 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

2. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Pomorskiemu i Komisarzowi 
Wyborczemu w Gdańsku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Firyn
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Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/176/2018  Rady Gminy Osiek z dnia 29.03.2018 r. 

Podział Gminy Osiek na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych 
wybieranych w każdym okręgu     

Numer 
okręgu 

wyborczego 

Granice okręgu wyborczego Liczba 
radnych 

wybieranych 
w okręgu 

Sołectwo Miejscowości  

1 
 
 
 
 

Bukowiny Bukowiny 
Długolas 
Frąca 
Piecki 
Udzierz 

1 
 
 
 
 

2 
 
 

Jeżewnica Jeżewnica 
Jaszczerek 
Recice 

1 
 
 

3 
 
 

Cisowy 
 

Lisówko 

Cisowy 
Grabowiec 
Lisówko 

1 
 
 

4 Wycinki (część sołectwa) Wycinki 1 

5 
 
 
 
 

Wycinki (część sołectwa) 
 
 

Markocin 

Jaszczerz 
Okarpiec 
Wymysłowo 

1 
 
 
 
 

Markocin 
Cisowa Góra 

6 
 
 
 

Radogoszcz 
  
  
  

Dębia Góra 
Kałębnica 
Radogoszcz 
Trzebiechowo 

1 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 

Osiek (część sołectwa) ul. Wyzwolenia 
ul. Rybacka 
ul. Na Borku 
ul. Olszynka 
ul. Za Jeziorem 
ul. Szkolna 
Komorze 

1 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 
 

Osiek (część sołectwa) ul. Długa 
ul. Krótka 
ul. Łąkowa 
ul. Polna 
ul. Poprzeczna 
ul. Strażacka 
ul. Kwiatowa 

1 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 

Osiek (część sołectwa) ul. Leśna 
Osiedle Dobry Brat 
Osiedle Polne 

1 
 
 

10 
 
 

Osiek (część sołectwa) ul. Słoneczna 
ul. Wczasowa 
ul. Partyzantów Kociewskich od nr 1 do 58 

1 
 
 

11 
 
 
 

Osiek (część sołectwa) ul. Zamkowa 
ul. Zielona 
ul. Słowiańska 
ul Partyzantów Kociewskich od nr 59 do końca 

1 
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Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/176/2018  Rady Gminy Osiek z dnia 29.03.2018 r. 

 

12 
 

Karszanek (część sołectwa) Głuche 
Wierzbiny 

1 
 

13 
 

Karszanek (część sołectwa) Karcznia 
Karszanek 

1 
 

14 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kasparus Gęby 
Kasparus  
Kasparus osada leśna 
Szlaga Młyn 
Żurawki 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suchobrzeźnica Błędno 
Pieczyska 
Suchobrzeźnica 
Zdrojki 

15 
 
 

Skórzenno Łuby 
Skórzenno 
Skrzynia 

1 
 
 

  Razem 15 
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Uzasadnienie 
 

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu 
zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych 
organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130) Rada Gminy dokonuje podziału gminy na okręgi 
wyborcze w wyborach do rady gminy w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie ustawy 
(31.01.2018 r.)  

Zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r., poz. 15 ze 
zm.), okręg wyborczy obejmuje część obszaru gminy. W gminach na terenach wiejskich okręgiem 
wyborczym jest jednostka pomocnicza gminy. Jednostki pomocnicze gminy łączy się w celu 
utworzenia okręgu lub dzieli się na dwa lub więcej okręgów wyborczych, jeżeli wynika to 
z konieczności zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa. Jednostkę pomocniczą gminy dzieli 
się na dwa lub więcej okręgów wyborczych również wtedy, gdy w gminie liczącej do 20 000 
mieszkańców liczba radnych wybieranych w danej jednostce pomocniczej byłaby większa niż 1. 
W każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady w gminie liczącej do 20 000 mieszkańców 
wybiera się 1 radnego. 

Podział gminy na okręgi wyborcze jest stały. Podział na okręgi wyborcze, ich granice 
i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu ustala, na wniosek wójta, rada gminy 
według jednolitej normy przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców gminy 
przez liczbę radnych wybieranych do danej rady z uwzględnieniem następujących zasad: 

1) ułamki liczby mandatów wybieranych w okręgu wyborczym równe lub większe od 1/2, jakie 
wynikają z zastosowania normy przedstawicielstwa, zaokrągla się w górę do liczby całkowitej; 

2) jeżeli w wyniku postępowania, o którym mowa w pkt 1, liczba radnych wybieranych 
w okręgach przewyższa ustaloną liczbę radnych, mandaty nadwyżkowe odejmuje się w tych 
okręgach wyborczych, w których norma przedstawicielstwa jest najmniejsza; w przypadku gdy 
liczba mandatów jest mniejsza od ustalonej, dodatkowe mandaty przydziela się tym okręgom 
wyborczym, w których norma przedstawicielstwa jest największa. 

Uchwałę rady gminy w sprawie okręgów wyborczych ogłasza się w wojewódzkim dzienniku 
urzędowym oraz podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. Po jednym 
egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie wojewodzie i komisarzowi wyborczemu. 

Na ustalenia rady gminy w sprawach okręgów wyborczych wyborcom, w liczbie co najmniej 
15, przysługuje prawo wniesienia skargi do komisarza wyborczego w terminie 5 dni od daty podania 
do publicznej wiadomości uchwały. Komisarz wyborczy rozpoznaje sprawę w terminie 5 dni i wydaje 
postanowienie, doręczając je niezwłocznie wnoszącym skargę oraz radzie gminy. Od postanowienia 
komisarza wyborczego przysługuje odwołanie do Państwowej Komisji Wyborczej w terminie 3 dni 
od daty jego doręczenia. Od orzeczenia Państwowej Komisji Wyborczej nie przysługuje środek 
prawny. 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2017, 
poz. 1875 ze zm.) w skład rady wchodzą radni w liczbie piętnastu w gminach do 20 000 mieszkańców. 

Mając na uwadze powyższe, ustalono: 
Liczba mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców Gminy Osiek, przez którą rozumie 
się wyborców ujętych w rejestrze wyborców z urzędu, wyborców wpisanych do rejestru wyborców 
na wniosek oraz pozostałych osób zameldowanych w gminie na pobyt stały, z wyjątkiem osób, 
co do których otrzymano zawiadomienie o wpisaniu do rejestru wyborców w innej gminie, według 
stanu na dzień 31.12.2017 r.    - 2447 
Liczba radnych w Gminie Osiek -    15 
Liczba okręgów wyborczych:    -    15 
Liczba jednostek pomocniczych  -    12  
Jednolita norma przedstawicielstwa (liczba mieszkańców / liczba radnych)  - 163,13 
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Samodzielny okręg wyborczy może stanowić 6 sołectw tj. Bukowiny, Jeżewnica, Kasparus, Lisówko, 
Radogoszcz, Skórzenno.  
Sołectwa Osiek, Karszanek i Wycinki podlegają podziałowi.  
Sołectwa Cisowy, Markocin i Suchobrzeźnica nie mają możliwości utworzenia samodzielnych 
okręgów wyborczych, dlatego muszą być połączone z innymi sołectwami. 
Sołectwo Markocin połączono z częścią sołectwa Wycinki, sołectwo Cisowy połączono z sołectwem 
Lisówko, natomiast sołectwo Suchobrzeźnica połączono z sołectwem Kasparus. 
Z uwagi na układ przestrzenny gminy Osiek w powiązaniu z liczbą mieszkańców w sołectwach, 
uniemożliwiający dokonanie podziału gminy Osiek na okręgi wyborcze na zasadach łączenia całych, 
graniczących ze sobą jednostek pomocniczych gminy,  sołectwa Markocin i Cisowy przyłączono do 
najbliższych i najmniej liczebnych okręgów. 
 
Projekt uchwały uwzględnia dotychczasowy podział na 15 okręgów wyborczych.  
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Projekt podziału Gminy Osiek na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby 
radnych wybieranych w każdym okręgu 

Numer 
okręgu 

wyborczego 

Granice okręgu wyborczego Liczba 
mieszkańców 

wsi 

Liczba 
mieszkańców 

okręgu 

Norma 
(liczba 

mieszkańców 
sołectwa/JNP) 

Liczba 
radnych 

wybieranych 
w okręgu 

Sołectwo Miejscowości 

1 Bukowiny Bukowiny 62 160 0,98 1 
  Długolas 0       
  Frąca 6       
  Piecki 3       
  Udzierz 89       

2 Jeżewnica Jeżewnica 71 111 0,68 1 
  Jaszczerek 28       
  Recice 12       

3 Cisowy Cisowy 28 127 0,78 1 
  Grabowiec 4       
  Lisówko Lisówko 95       

4 Wycinki (część 
sołectwa) 

Wycinki 197 197 1,21 1 

5 Wycinki (część 
sołectwa) 

Jaszczerz 49 107 0,66 1 
  Okarpiec 16       
  Wymysłowo 4       
  Markocin Markocin 34       
  Cisowa Góra 4       

6 Radogoszcz Dębia Góra 5 131 0,8 1 
    Kałębnica 4       
    Radogoszcz 81       
    Trzebiechowo 41       

7 Osiek (część 
sołectwa) 

ul. Wyzwolenia 78 186 1,14 1 

  ul. Rybacka 27       
  ul. Na Borku 19       
  ul. Olszynka 16       
  ul. Za Jeziorem 31       
  ul. Szkolna 13       
  Komorze 2       

8 Osiek (część 
sołectwa) 

ul. Długa 21 183 1,12 1 

  ul. Krótka 23       
  ul. Łąkowa 12       
  ul. Polna 10       
  ul. Poprzeczna 11       
  ul. Strażacka 17       
  ul. Kwiatowa 89       

9 Osiek (część 
sołectwa) 

ul. Leśna 9 160 0,98 1 

  Osiedle Dobry Brat 51       
  Osiedle Polne 100       

10 Osiek (część 
sołectwa) 

ul. Słoneczna 42 190 1,16 1 

  ul. Wczasowa 29       
  ul. Partyzantów 

Kociewskich od nr 1 
do 58 

119       
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11 Osiek (część 
sołectwa) 

ul. Zamkowa 11 145 0,89 1 
  ul. Zielona 7       
  ul. Słowiańska 6       
  ul Partyzantów 

Kociewskich od nr 59 
do końca 

121       

12 Karszanek 
(część sołectwa) 

Głuche 113 133 0,82 1 
  Wierzbiny 20       

13 Karszanek 
(część sołectwa) 

Karcznia 3 212 1,3 1 
  Karszanek 209       

14 Kasparus Gęby 1 198 1,21 1 
  Kasparus 127       
  Kasparus osada leśna 1       
  Szlaga Młyn 4       
  Żurawki 2       
  Suchobrzeźnica Błędno 12       
  Pieczyska 7       
  Suchobrzeźnica 42       
  Zdrojki 2       

15 Skórzenno Łuby 41 207 1,27 1 
  Skórzenno 127       
  Skrzynia 39       
  Razem 2447 2447   15 
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