
 
 

 
 

UCHWAŁA NR XXXIX/ 194 /10 
RADY GMINY CEGŁÓW 

z dnia 12 sierpnia 2010 
 

w sprawie zmiany podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i 
numerów oraz liczby radnych wybieranych w kaŜdym okręgu do Rady Gminy. 

 
 Na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 16 lipca 1998r Ordynacja wyborcza do rad 
gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) 
oraz art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2001r Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) Rada Gminy Cegłów  
 

uchwala co następuje: 
 

§ 1 
Dokonuje się zmiany podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, ustala się ich granice i 
numery oraz liczbę radnych wybieranych do Rady Gminy w kaŜdym okręgu wyborczym, w 
sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cegłów. 
 

§ 3 
Traci moc uchwała Rady Gminy Cegłów Nr XXXVI/198/06 z dnia 20 kwietnia 2006r w 
sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby 
radnych wybieranych w kaŜdym okręgu do Rady Gminy. 
 

§ 4 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaniu do 
publicznej wiadomości na terenie gminy w sposób zwyczajowo przyjęty. 
 
        Przewodnicząca Rady Gminy 
        (-) mgr inŜ. Teodora Wójcik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik do 

uchwały Nr XXXIXI/194/10 
Rady Gminy Cegłów  

z dnia 12 sierpnia 2010r 
 

Nr okr ęgu 
wyborczego Granice okręgu wyborczego (nazwy sołectw, nazwy ulic) 

Liczba radnych 
wybieranych w 

okręgu 
1 Cegłów ulice: 

 
- Pl. Anny Jagiellonki, 
- Aleksandra Fredry 
- Ks. Feliksa Katuszewskiego 
- Jana Kochanowskiego, 
- Kolejowa, 
- Kolonia, 
- Marii Konopnickiej, 
- Mariawicka, 
- Mazowiecka, 
- Nowa, 
- Wojciecha Oczko, 
- Partyzantów, 
- Piaskowa, 
- Józefa Piłsudskiego, 
- Poprzeczna, 
- Bolesława Prusa, 
- Mikołaja Reja, 
- Stanisława RŜysko, 
- Henryka Sienkiewicza, 
- Sportowa, 
- Juliana Tuwima, 
- Widok, 
- Zygmunta III Wazy, 
- Zacisze 

3 

2 Cegłów ulice: 
 

- Henryka Dobrzyckiego, 
- Brzozowa, 
- Graniczna, 
- Jodłowa, 
- Klonowa, 
- Tadeusza Kościuszki, 
- Leśna, 
- Władysława Łokietka, 
- Adama Mickiewicza, 
- Młyńska, 
- Ogrodowa, 
- Elizy Orzeszkowej, 
- Słoneczna, 
- Juliusza Słowackiego, 
- Sosnowa, 
- Spokojna, 
- Świerkowa 
- Willowa 

3 

Rososz 
Skwarne 

3 Huta Kuflewska, Podskwarne, 1 



4 Kiczki Drugie, Kiczki Pierwsze 1 
5 Mienia oraz DPS im. Św. Józefa i DPS „Jedlina” 2 
6 Pełczanka, Rudnik, Woźbin 1 
7 Piaseczno, Skupie 1 
8 Podciernie, Wola Stanisławowska 1 
9 Posiadały 1 
10 Wiciejów, Wólka Wiciejowska, Tyborów 1 

 
        Przewodnicząca Rady Gminy 

       (-) mgr inŜ. Teodora Wójcik 
 
 
 

 
UZASADNIENIE 

 
Zgodnie z art.92 ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików 

województw podział gminy na okręgi wyborcze jest stały. Zmiana granic okręgów 
wyborczych moŜe być dokonana jeŜeli zmieni podział gminy na sołectwa, zmieni się liczba 
mieszkańców lub nastąpi zmiana liczby radnych wybieranych w gminie. 
Podział gminy na okręgi wyborcze ustala Rada Gminy na wniosek Wójta.  
Rada Gminy Cegłów dokonała takiego podziału uchwałą Nr XXXVI/198/06 z dnia 20 
kwietnia 2006r. 
Od podjęcia tej uchwały zmniejszyła się liczba ludności gminy Cegłów a wzrosła liczba 
ludności miejscowości Cegłów. W związku z tym zmieniły się normy przedstawicielstwa w 
poszczególnych okręgach. 
Wskaźnik przedstawicielstwa dla dotychczasowego okręgu Nr 1 (Cegłów, Skwarne, Rososz) 
przekroczył 5,5 a dla dotychczasowych okręgów Nr 3 (Kiczki Pierwsze) i Nr 4 (Kiczki 
Drugie) spadł najniŜej ze wszystkich okręgów (0,63 i 0,69). 
Liczba mandatów do Rady Gminy nie uległa zmianie i wynosi 15. 
 
Zgodnie z ordynacją wyborczą w gminach do 20 000 mieszkańców w okręgu wybieranych 
jest od 1 do 5 radnych. JeŜeli wskaźnik przedstawicielstwa w okręgu przekracza 5,5 naleŜy 
podzielić okręg wyborczy. 
Po analizie liczby mieszkańców, biorąc pod uwagę obwody głosowania, przedkładam projekt  
uchwały zmieniający podział na okręgi wyborcze: 
- dotychczasowy okręg Nr 1 zostaje podzielony na okręgi Nr 1 i Nr 2, przy czym 
proponowany podział Cegłowa jest zgodny ze statutem sołectwa Cegłów, 
- dotychczasowy okręg nr 2  staje się okręgiem Nr 3, 
- dotychczasowe okręgi Nr 3 i 4 tworzą jeden okręg Nr 4. 
 
 


