
projekt Nr 1 

 

 

 

UCHWAŁA NR …………………. 

 

RADY POWIATU W OTWOCKU 

z dnia ……………………………… 

 

w sprawie podziału Powiatu Otwockiego na okręgi wyborcze i ustalenia ich granic, 

nadania numerów okręgom wyborczym i określeniu liczby radnych wybieranych            

w okręgu wyborczym 

 

 

 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.) w związku z art. 454 i 455 ustawy          

z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 754) uchwala się,             

co następuje: 

 

§ 1. Ustala się podział Powiatu Otwockiego na 5 okręgów wyborczych, określając ich 

numery i granice oraz liczbę radnych wybieranych w okręgu wyborczym:  

1) Okręg wyborczy Nr 1, w którym wybiera się 8 radnych, obejmujący obszar         

Gminy Otwock; 

2) Okręg wyborczy Nr 2, w którym wybiera się 3 radnych, obejmujący obszar         

Gminy Karczew; 

3) Okręg wyborczy Nr 3, w którym wybiera się 4 radnych, obejmujący obszar         

Gminy Józefów; 

4) Okręg wyborczy Nr 4, w którym wybiera się 5 radnych, obejmujący obszar          

Gminy Celestynów i Gminy Wiązowna; 

5) Okręg wyborczy Nr 5, w którym wybiera się 3 radnych, obejmujący obszar          

Gminy Kołbiel, Gminy Osieck i Gminy Sobienie-Jeziory. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

 

§ 3.  Traci moc uchwała Nr 281/XXXVII/14 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 12 

czerwca 2014 r. w sprawie podziału Powiatu Otwockiego na okręgi wyborcze i ustalenia ich 

granic, nadania numerów okręgom wyborczym i określeniu liczby radnych wybieranych                

w okręgu wyborczym. 

 

§ 4. Uchwałę niezwłocznie przesyła się Wojewodzie Mazowieckiemu, Komisarzowi 

Wyborczemu w Warszawie II oraz każdej radzie gminy położonej na obszarze Powiatu 

Otwockiego.  

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego i podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy 

ogłoszeń oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego       

w Otwocku. 

 

 

Adwokat Marcin Bandura 



Uzasadnienie 

 

 Na podstawie danych z meldunku za IV kw. 2017 roku i dokonanej analizy 

dotychczasowego podziału powiatu na okręgi wyborcze zachodzi konieczność podjęcia 

przedmiotowej uchwały. 

 W powiecie otwockim będzie wybieranych 23 radnych. W związku ze zmianą liczby 

mieszkańców, zmianą jednolitej normy przedstawicielstwa po przeliczeniu obecnych okręgów 

wyborczych zmianie ulega podział mandatów w okręgach. 

Zgodnie z art. 9  ust. 4  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

„W skład rady powiatu wchodzą radni w liczbie piętnastu w powiatach do 40 000 

mieszkańców oraz po dwóch na każde kolejne rozpoczęte 20 000 mieszkańców, ale nie 

więcej niż dwudziestu dziewięciu radnych”, natomiast art. 373 §2 Kodeksu Wyborczego 

określa, że „ustalenie liczby radnych dla każdej rady następuje na podstawie liczby 

mieszkańców zamieszkałych na obszarze działania danej rady, ujętych w stałym rejestrze 

wyborców na koniec roku poprzedzającego rok, w którym wybory mają być przeprowadzone. 

Według danych z rejestru wyborców prowadzonego przez Komisarza Wyborczego na 

dzień 31 grudnia 2017 r. liczba mieszkańców Powiatu Otwockiego wynosi 119 872.  

W związku z powyższym liczba radnych Powiatu Otwockiego wynosi 23. 

W celu przeprowadzenia wyborów powiat dzieli się na okręgi wyborcze. Okręgiem 

wyborczym jest jedna gmina. Przy tworzeniu okręgów wyborczych możliwe jest łączenie 

gmin tylko w przypadku, gdy liczba radnych przypadająca na którąkolwiek z gmin, 

wynikająca z normy przedstawicielstwa dla okręgów, wynosiłaby mniej niż 3. 

 

119 872 (liczba mieszkańców Powiatu Otwockiego):  

23 (liczba radnych w Powiecie Otwockim) 

 = 5211,826087  - norma przedstawicielstwa dla okręgów  

 

lp. miasto/gmina liczba 

mieszkańców 

norma 

przedstawicielstwa 

ułamkowa 

liczba 

mandatów 

 

całkowita 

liczba 

mandatów 

uwagi 

 

1. Miasto Józefów 

19352 5211,826087 3,713094 

4* okręg 

samodzielny 

2. Miasto Otwock 

42952 5211,826087 8,241257 

8 okręg 

samodzielny 

3. Gmina 

Celestynów 11591 5211,826087 2,223981 

2 okręg 

łączony 

4. Gmina Karczew 

15469 5211,826087 2,968058 

3* okręg 

samodzielny 

5. Gmina Kołbiel 

8178 5211,826087 1,569124 

2* okręg 

łączony  

6. Gmina Osieck 

3627 5211,826087 0,695917 

1 okręg 

łączony  

7. Gmina  

Sobienie-Jeziory 6336 5211,826087 1,215697 

1 okręg 

łączony  

8. Gmina 

Wiązowna 12367 5211,826087 2,372873 

2 okręg 

łączony  

*po zaokrągleniu w górę - powyżej 1/2 

 



Dane dla okręgów wyborczych po połączeniu gmin: 

Nr 

okrę-

gu 

miasto/gmina liczba 

mieszkańc

ów 

norma 

przedstawicielstwa 

ułamkowa 

liczba 

mandatów 

całkowita 

liczba 

mandatów 

uwagi 

 

1 Miasto Otwock 42952 5211,826087 8,2413 8  

2 Gmina Karczew 15469 

 5211,826087 2,9681 

3  

3 Miasto Józefów 

19352 

5211,826087 

3,7131 

4 po zaokrągleniu 

w górę  

- powyżej 1/2 

4. Gminy: 

Celestynów, 

Wiązowna 

23958 

 

5211,826087 4,5969 

5 po zaokrągleniu 

w górę  

- powyżej 1/2 

5. 

 

Gminy: Kołbiel, 

Osieck, 

Sobienie-Jeziory 

18141 

 

5211,826087 3,4807 

3  

Razem  23  

 

W związku z art. 450 ustawy Kodeks Wyborczy, na podstawie  art. 419 § 2 pkt 1  ustawy 

Kodeks Wyborczy w brzmieniu: 

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. 

 

Właściwe rady gmin wyraziły pozytywne opinie odnośnie wskazanego połączenia gmin: 

- uchwałą  Nr 378/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie: 

wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady Powiatu w Otwocku w sprawie podziału 

Powiatu Otwockiego na okręgi wyborcze i ustalenia ich granic, nadania numerów okręgom 

wyborczym i określenia liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym, 

- uchwałą Nr XXXVII/298/2018 Rady Gminy Kołbiel z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie 

wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Otwockiego w sprawie podziału Powiatu 

Otwockiego na okręgi wyborcze i ustalenia ich granic, nadania numerów okręgom 

wyborczym i określeniu liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym, 

- uchwałą Nr XXIX/237/18 Rady Gminy Osieck z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie 

zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu  w Otwocku w sprawie podziału Powiatu 

Otwockiego na okręgi wyborcze i ustalenia ich granic, nadania numerów okręgom 

wyborczym i określeniu liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym,  

- uchwałą Nr XXIX/132/2018 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 28 marca 2018 r. 

w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Otwocku w sprawie 

podziału Powiatu Otwockiego na okręgi wyborcze i ustalenia ich granic, nadania numerów 

okręgom wyborczym i określeniu liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym, 

- uchwała Nr 53.LIV.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie 

wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu  w Otwocku w sprawie podziału Powiatu 

Otwockiego na okręgi wyborcze i ustalenia ich granic, nadania numerów okręgom 

wyborczym i określeniu liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym. 

 

 

Opracował: 

Sekretarz Powiatu 

Zbigniew Rak 
 


