
UCHWAŁA NR XXVI/196/2012
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie podziału Gminy Drezdenko na stałe okręgi wyborcze 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks 
wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) w związku z art. 419 § 2 i 4 oraz 420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 
2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Drezdenko na 15 stałych, jednomandatowych okręgów wyborczych. 

§ 2. Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych, o których 
mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Przepisy niniejszej uchwały mają zastosowanie do wyborów do Rady Miejskiej w Drezdenku, 
przeprowadzanych po kadencji obejmującej lata 2010 – 2014. 

§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu oraz Komisarzowi 
Wyborczemu w Gorzowie Wielkopolskim. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka. 

§ 6. Wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi na niniejszą uchwałę do 
Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim w terminie 5 dni od daty podania uchwały do wiadomości 
publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 7. Z uwzględnieniem § 3 niniejszej uchwały, tracą moc: 

1. Uchwała Nr XLIII/354/02 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 11 czerwca 2002 roku w sprawie ustalenia 
okręgów wyborczych. 

2. Uchwała Nr LIV/375/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie zmiany opisu 
granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Drezdenko. 

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, w BIP oraz podaniu 
do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Drezdenku. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drezdenku 

Adam Kołwzan
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Uzasadnienie
Zgodnie z przepisem art. 419 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 
z późn. zm.) podział na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym 
okręgu ustala, na wniosek wójta, rada gminy. Projekt podziału Gminy Drezdenko na okręgi wyborcze 
opracowany został zgodnie z zasadami zawartymi w wyżej wymienionej ustawie a obowiązek jego opracowania 
wynika wprost z treści art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks 
wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.). Przy podziale gminy na okręgi wyborcze mają również 
zastosowanie wytyczne i wyjaśnienia dotyczące podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi 
wyborcze określone w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2012r. Przy ustalaniu podziału 
gminy na okręgi wyborcze Rada powinna uwzględnić liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców 
danej gminy na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonuje się podziału na okręgi wyborcze 
(w naszym przypadku na dzień 30 czerwca 2012r.). Przez liczbę mieszkańców, na podstawie której dokonywany 
jest podział na okręgi wyborcze należy rozumieć sumę liczb: 
• wyborców ujętych w rejestrze wyborców z urzędu, 
• wyborców wpisanych do rejestru wyborców na wniosek, 
• pozostałych osób zameldowanych w gminie na pobyt stały, za wyjątkiem osób, co do których otrzymano 
zawiadomienie o wpisaniu do rejestru wyborców w innej gminie. 
Sposób ustalania liczby radnych określa art. 17 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym w gminie do 
20.000 mieszkańców liczba radnych wynosi 15. 
Dokonanie podziału na okręgi wyborcze następuje według jednolitej normy przedstawicielstwa obliczonej przez 
podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych wybieranych do rady. Dla Gminy Drezdenko 
norma przedstawicielska wynosi 1173,86 (17.608:15=1173,86). Następnie liczbę mieszkańców w okręgu dzieli 
się przez jednolitą normę przedstawicielstwa w gminie z zastosowaniem zaokrągleń liczby mandatów w górę do 
całkowitej liczby mandatów, jeżeli ułamek liczby mandatów w okręgu jest równy lub większy niż 1/2 mandatu 
i odrzuceniem ułamka mandatu mniejszego niż 1/2. 
W pierwotnym projekcie okręg nr 6 liczył: 1716 mieszkańców, dwie ulice Kopernika i Mickiewicza liczyły 
razem 1702 mieszkańców. Z uwagi na powyższe postanowiono przydzielić część domostw z ulicy Kopernika do 
okręgu nr 7. Pozwoliło to na zmniejszenie liczby mieszkańców w okręgu nr 6 do 1570 osób. Dalszy podział 
okręgu nr 6 z uwagi na umiejscowienie budynków, topografię terenu oraz przyzwyczajenie mieszkańców, iż 
osiedle Mickiewicza i Kopernika znajdowało się zawsze w tym samym okręgu wyborczym wydaje się 
niezasadny. 
W pierwotnym projekcie podziału Gminy Drezdenko na stałe okręgi wyborcze sołectwo Osów z uwagi na 
zachowanie normy przedstawicielskiej umieszczono w okręgu nr 14 z miejscowościami: Lipno, Kosin, Stare 
Bielice. Z uwagi na fakt, iż Osów nie graniczy z żadną z powyższych miejscowości natomiast leży 
w bezpośrednim sąsiedztwie Trzebicza i Trzebicza Nowego, po konsultacjach z Komisarzem Wyborczym, 
podjęto decyzję o przyporządkowaniu Osowa do okręgu nr 11. Z historycznego punktu widzenia mieszkańcy 
Osowa zawsze należeli do tego samego okręgu wyborczego i tego samego obwodu wyborczego co Trzebicz 
i Trzebicz Nowy. 
Liczba mieszkańców z podziałem na miasto i tereny wiejskie: 
1. Miasto 10.551 : 1173,86 = 8,98 co po zaokrągleniu daje 9 mandatów; 
2. Sołectwa 7.057 : 1173,86 = 6,01 co po zaokrągleniu daje 6 mandatów. 
W mieście powstanie więc 9, a na terenach wiejskich 6 jednomandatowych okręgów wyborczych. Projekt 
podziału został skonsultowany z Krajowym Biurem Wyborczym Delegatura w Gorzowie Wlkp. 
Przed wyborami organów jednostek samorządu terytorialnego w 2014r. Rada Miejska oraz Komisarz Wyborczy 
zobowiązani są do sprawdzenia, czy podział na okręgi spełnia wymogi ustawowe. 
Podczas posiedzenia Rady Miejskiej w dniu 27 września 2012r. radni podjęli uchwałę w sprawie podziału 
Gminy Drezdenko na stałe okręgi wyborcze różniącą się w stosunku do projektu uchwały przekazanej do 
Komisarza Wyborczego w następujący sposób: ulicę Niepodległości podzielono tak aby numery nieruchomości 
od 1 do 11 i od 28C do 50 były w okręgu wyborczym nr 1, a numery od 12 do 28 były w okręgu wyborczym nr 
3. Przyporządkowano również ulicę: 29 stycznia z okręgu wyborczego nr 3 do okręgu wyborczego nr 1. 
Powyższe zmiany zaakceptowały wszystkie komisje stałe i za przyjęciem uchwały w tej formie opowiedziano 
się jednogłośnie argumentując je wygodą, przyzwyczajeniem oraz podziałem i przynależnością do parafii. 
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Załącznik  
do Uchwały Nr XXVI/196/2012 
Rady Miejskiej w Drezdenku 
z dnia 27 września 2012 roku 

 
WYKAZ OKR ĘGÓW WYBORCZYCH, ICH GRANICE I NUMERY ORAZ LICZBA WYBIERANY CH RADNYCH 

 
Numer 
okręgu 

wyborczego 

Granica okręgu wyborczego Liczba 
wybieranych 

radnych 
 
 
1 

MIASTO DREZDENKO, ULICE: 
1 MAJA, 29 STYCZNIA, DŁUGA, DWORCOWA, KRÓTKA, OSIEDLA 
LEŚNEGO, PIASKOWA, PLAC SPORTOWY, PODGÓRNA, POLNA, 
PORTOWA, RZEMIEŚLNICZA, STRZELECKA, ŁĄCZNA, 
NIEPODLEGŁOŚCI nr od 1 do 11 i od 28C do 50. 

 
 
1 

 
2 

MIASTO DREZDENKO, ULICE: 
ŻEROMSKIEGO, PLAC WOLNOŚCI , ZAMKOWA, CHROBREGO, 
LWOWSKA, PLAC WILEŃSKI,  MŁYŃSKA, MARSZAŁKOWSKA. 

 
 
1 

 
3 

MIASTO DREZDENKO, ULICE: 
ALEJA PIASTÓW, ZAUŁEK, NIEPODLEGŁOŚCI nr od 12 do 28,  
CHEŁM DREZDENECKI, KASZTELAŃSKA, PONIATOWSKIEGO. 

 
1 

 
4 

MIASTO DREZDENKO, ULICE: 
GRUNWALDZKA, KOŚCIUSZKI, STARY RYNEK, BOCZNA 
KOŚCIELNA, NOWOGRODZKA, WARSZAWSKA, STRAŻACKA, 
PLAC KOŚCIELNY. 

 
1 

 
5 

MIASTO DREZDENKO, ULICE: 
WIEJSKA, ZIELONA, KRAKOWSKA, ŁĄKOWA, SZKOLNA, 
REYMONTA, POMORSKA, OGRODOWA. 

 
1 

 
6 

MIASTO DREZDENKO, ULICE: 
MICKIEWICZA, KOPERNIKA nr od 10 do 15, MŁODZIEŻOWA, 
MILICKA,  SPORTOWA, JAGIELLONÓW, ZACISZE, MYŚLIWSKA, 
PTASIA, SŁOWICZA, KUKUŁCZA, ŁABĘDZIA. 

 
1 

 
 
7 

MIASTO DREZDENKO, ULICE: 
LEMA, 11 LISTOPADA, WITA STWOSZA, MATEJKI 
LEŚNA, KOCHANOWSKIEGO, KOPERNIKA nr od 1 do 5 i nr 17,17a,  
REJA, PIŁSUDSKIEGO, SZPITALNA, PARKOWA, SIENKIEWICZA, 
POPRZECZNA. 

 
 
1 

 
8 

MIASTO DREZDENKO, ULICE: 
PIERWSZEJ BRYGADY, MONIUSZKI, SŁOWACKIEGO, WILLOWA, 
SŁONECZNA, DĄBROWSKIEJ, KOŁŁĄTAJA, PIOTRA SKARGI, 
CICHA. 

 
1 

 
 
9 

MIASTO DREZDENKO, ULICE: 
MALWOWA, WITOSA, KWIATOWA, ARMII KRAJOWEJ, WSPÓLNA, 
WESOŁA, JASNA, SPOKOJNA, POŁUDNIOWA, POZNAŃSKA, 
PUŁASKIEGO, KONOPNICKIEJ, ORZESZKOWEJ, NORWIDA, 
OKRĘŻNA, LIPOWA, MIODOWA, OWOCOWA, KOLEJOWA, 
TOWAROWA. 

 
 
1 

 
10 

GMINA DREZDENKO, SOŁECTWA: 
GOŚCIM, ZIELĄTKOWO, GOSZCZANOWIEC, GOSZCZANÓWKO, 
KIJÓW, GOSZCZANOWO. 

 
1 

11 GMINA DREZDENKO, SOŁECTWA: 
BAGNIEWO, TRZEBICZ, TRZEBICZ NOWY, OSÓW. 

1 

12 GMINA DREZDENKO, SOŁECTWA: 
GROTÓW, LUBIATÓW, RĄPIN. 

1 

13 GMINA DREZDENKO, SOŁECTWA: 
NIEGOSŁAW, CZARTOWO, MARZENIN, KARWIN. 

1 

14 GMINA DREZDENKO, SOŁECTWA: 
LIPNO, KOSIN, STARE BIELICE. 

1 

 
15 

GMINA DREZDENKO, SOŁECTWA: 
ZAGÓRZE, MODROPOLE, GÓRZYSKA, KLESNO, DRAWINY, 
PRZEBOROWO, LUBIEWO. 

 
1 
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