
Uchwała  Nr XLVII/478/2018 
Rady Gminy Masłów 

z dnia 22 marca 2018  r. 
 

w sprawie podziału gminy Masłów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów 
oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 

 
 

Na podstawie art. 419 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.  Kodeks wyborczy  
(Dz. U. z 2017 r., poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) w związku 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. poz. 130)  
działając na wniosek Wójta Gminy Masłów  Rada Gminy Masłów uchwala, co następuje:  

 
§ 1. Dokonuje się podziału gminy na 15 jednomandatowych okręgów  wyborczych. 
 
§ 2. Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym określa 

załącznik do niniejszej uchwały.  
   
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów. 
 
§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu  

i Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach I. 
 
§ 5. Przepisy uchwały mają zastosowanie do kadencji Rady Gminy Masłów i kadencji Wójta 

Gminy Masłów następujących po kadencji, w trakcie której uchwała weszła w życie.  
 
§ 6. Traci moc uchwała: 

1. Nr XXV/167/12 Rady Gminy Masłów z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału gminy 
Masłów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych 
w każdym okręgu wyborczym (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2012 
r., poz.2967). 

2. Nr XLI/382/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 28 września 2017 r. zmieniającą uchwałę Nr 
XXV/167/12 Rady Gminy Masłów z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału gminy 
Masłów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych 
w każdym okręgu wyborczym (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2017 
r,. poz. 3072). 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego  oraz 
podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty                                           
w gminie Masłów.  

 
§ 8. Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia 

skargi do Komisarza Wyborczego w Kielcach I, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do 
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego. 
                                            

Przewodniczący Rady Gminy Masłów   

        /-/ Sylwester Wojtyna   



 Załącznik  do uchwały Nr XLVII/478/2018 
                                                                                           Rady Gminy Masłów  

z dnia 22 marca 2018 r. 
          

 
1. Dla Gminy Masłów ustalona została liczba radnych – 15 
2. Dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Masłów tworzy się 15 okręgów wyborczych 

i tak: 
 
Numer 

okręgu 
 

Granice okręgu 

Liczba 

radnych 

wybieranych 

w okręgu 

1. Sołectwa: Barcza, Brzezinki 1 

 

2. Sołectwa: Ciekoty, Mąchocice-Scholasteria 1 

 

3. Część sołectwa:  Dąbrowa od nr 1 do nr 108, ulica Szybowcowa od nr 

15 do końca nieparzyste 

1 

 

4. Część sołectwa: Dabrowa od nr 316 do końca, Dąbrowa- Osiedle 1 

 

5. Sołectwa: Dolina Marczakowa, Wiśniówka 1 

 

6.  Część sołectwa: Domaszowice od nr 62 do nr  52, ulice: Walerego 

Przyborowskiego od nr 2 do nr 106A parzyste, od nr 1 do nr 127 

nieparzyste, Św. Ojca Pio 

1 

7. Część sołectwa: Domaszowice od nr 153 do końca, ulice: Dominika 

Tutaja, Gustawa Morcinka od nr 32 do końca parzyste, Jasna, Klonowa,  

Kwiatów Polnych, Młoda, Odzyskana, Otrocz Nowy, Pogodna, 

Szeroka, Uniwersytecka, Walerego Przyborowskiego od nr 108 do końca 

parzyste, od nr 129 do końca nieparzyste, Wichrowa, Wiosenna 

1 

8. Sołectwo Masłów Drugi 1 

 

9. 

 

Część sołectwa: Masłów Pierwszy, ulice: Księdza Józefa Marszałka od 

nr 31 do końca, Podklonówka, Północna, Widokowa 

1 

10. 

 

Część sołectwa: Masłów Pierwszy, ulice: Działkowa, Foliowa, 

Graniczna nieparzyste, Jana Pawła II nieparzyste od nr 1 do końca, 

Lawendowa, Lotnicza, Mała, Miodowa, Modrzewiowa nr 23, od nr 25 

do końca, Piaskowa, Słoneczna, Spokojna, Świerczyńska, Świętokrzyska, 

Zielona 

1 

11. Część sołectwa: Masłów Pierwszy, ulice: Jana Pawła II parzyste od nr 2 

do końca, Jana Pieniążka, Krajobrazowa, Księdza Józefa Marszałka od 

nr 1 do nr 30, Leśna, Miła, Modrzewiowa od nr 1 do nr 22, nr 24, 

Ogrodowa, Spacerowa 

1 

 

12. Część sołectwa: Mąchocice Kapitulne, ulice: Dolna, Nad Lubrzanką,   1 

 

13. Część sołectwa: Mąchocice Kapitulne, ulice: Amelii, Bogdana 

Kosińskiego, Górna, Górska, Łysogórska, Szkolna, Św. Floriana, 

Wielkiego Kamienia 

1 



14. Część sołectwa: Wola Kopcowa ulice: Antoniego Lenartowicza, 

Bukowa, Cicha, Dębowa, Dojazdowa, Graniczna parzyste, Jaśminowa, 

Kielecka od nr 1 do nr 9, Kopcówki, Leśna, Letniskowa, Podmasłowie 

nr  1, parzyste od nr 2 do nr 10, Różana, Sosnowa, Spokojna, Stefana 

Żeromskiego, Wspólna 

1 

15. Część sołectwa: Wola Kopcowa, ulice: Jeziorkowa, Kielecka od nr 10 do 

końca, Podmasłowie nieparzyste od nr 3 do końca, parzyste od nr 12 do 

końca, Polna, Świętokrzyska 

1 

 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów    

       /-/ Sylwester Wojtyna  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Uzasadnienie do uchwały: 
w sprawie podziału gminy Masłów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz 
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 
 
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. poz. 130) rada gminy zobowiązana jest do dokonania podziału gminy 
na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy, w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie tej ustawy 
tj. do 1 kwietnia 2018 r.  Zgodnie z przepisami Kodeksu wyborczego przy dokonywaniu podziału 
należy przestrzegać zasady, że w gminach na terenach wiejskich okręgiem wyborczym jest jednostka 
pomocnicza gminy (sołectwo). 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.  
Zarządzeniem Wojewody Świętokrzystkiego Nr 17/2018 z dnia 13 lutego 2018 r. została ustalona 
liczba radnych wybieranych do poszczególnych rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego. Dla Gminy Masłów wynosi 15 radnych. 

Zgodnie ze stanowiskiem Państwowej Komisji Wyborczej (Znak: ZPOW-521-8/18 z dnia 
12 marca 2018 r.) w myśl art. 419 § 1 Kodeksu wyborczego podział gminy na okręgi wyborcze jest 
stały i może być zmieniony wyłącznie w przypadku zajścia przesłanek określonych w art. 421 § 1 
Kodeksu wyborczego tj. w przypadku zmiany w podziale terytorialnym państwa, zmiany granic 
jednostek pomocniczych gminy, zmiany liczby mieszkańców danej gminy, zmiany liczby radnych w 
radzie gminy lub zmiany liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych. Obowiązujący 
podział na okręgi wyborcze określony w Uchwale Nr XXV/167/12 Rady Gminy Masłów z dnia 27 
września 2012 r. w sprawie podziału gminy Masłów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i 
numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym jest zgodny z przypisami 
kodeksu wyborczego. 

Przy ustalaniu podziału gminy na okręgi wyborcze uwzględnia się liczbę mieszkańców 
ujętych w stałym rejestrze wyborców danej gminy na koniec kwartału poprzedzającego kwartał,                    
w którym rada gminy dokona podziału gminy na okręgi wyborcze, tzn. podejmie uchwałę.  
Liczba mieszkańców w 12 sołectwach Gminy Masłów wynosi 10.655 osób. (stan na 31.12.2017r.) 
Tak więc liczba przedstawicielstwa wynosi 710 osoby (10.655 : 15=710,33).  
Dzieląc liczbę mieszkańców danego okręgu przez wyliczoną normę przedstawicielstwa otrzymujemy 
sugerowaną liczbę mandatów dla danego okręgu, przy czym ułamki liczby mandatów wybieranych 
w okręgu wyborczym równe lub większe od 1/2 zaokrągla się w górę do liczby całkowitej (art. 419 
§ 2 Kodeksu wyborczego) 

Poniższa tabela obrazuje proponowany podział mandatów wynikający z wyliczonego 
przedstawicielstwa: 

Nr 
okręgu 

Nazwa jednostki 
pomocniczej 
(sołectwa) 

Liczba 
mieszkańców 

Norma w 
jednostce 
pomocniczej 

Mandaty Mandaty po 
zaokrągleniu 

1. Barcza, Brzezinki 897 1,2628 1,2628 1 

2. Ciekoty, Mąchocice-
Scholasteria 

1016 1,4303 1,4303 1 

3-4. Dąbrowa 1048 1,4754 1,4754 2 

5. Dolina Marczakowa, 

Wiśniówka 

936 1,3177 1,3177 1 

6-7. Domaszowice 1177 1,657 1,657 2 

8. Masłów Drugi 970 1,3656 1,3656 1 



9-11. Masłów Pierwszy 1856 2,6129 2,6129 3 

12-13. Mąchocice Kapitulne 1365 1,9216 1,9216 2 

14-15. Wola Kopcowa 1390 1,9568 1,9568 2 

 

Projekt podziału został skonsultowany z Krajowym Biurem Wyborczym Delegatura w Kielcach. 

Podstawa prawna uchwały: 

art. 419 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.  Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r., poz. 15 i 1089 oraz z 

2018 r. poz. 4, 130 i 138) w związku 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. poz. 130) 

 
Przewodniczący Rady Gminy Masłów  

      /-/ Sylwester Wojtyna  


