Uchwała Nr 110/10
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 5 lipca 2010 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Województwa Mazowieckiego
na okręgi wyborcze
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1 ) oraz art. 164 ustawy
z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.2) - uchwala się,
co następuje:
§ 1.
Załącznik do uchwały Nr 59/02 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 1 lipca
2002 r. w sprawie podziału Województwa Mazowieckiego na okręgi wyborcze,
zmienionej uchwałą nr 74/02 z 26 sierpnia 2002 r. oraz uchwałą nr 139/06 z dnia
10 lipca 2006 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 3.
Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu,
Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie oraz kaŜdej radzie powiatu połoŜonego na
obszarze Województwa Mazowieckiego.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego.
§ 5.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Mazowieckiego

Robert Soszyński
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055
i Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 216, poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142,
Nr 40, poz. 230.
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102,
poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146,
poz. 1055, Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607 Nr 180,
poz. 1111, z 2009 r. Nr 213, poz. 1651 i poz. 1652. oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 356.

Uzasadnienie
Dotychczasowy podział Województwa Mazowieckiego na okręgi wyborcze
ustalony został uchwałą Nr 59/02 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia
1 lipca 2002 r., w sprawie podziału Województwa Mazowieckiego na okręgi
wyborcze, zmienioną uchwałą nr 74/02 z 26 sierpnia 2002 r. i uchwałą nr 139/06
z dnia 10 lipca 2006 r. Uchwała ta określa liczbę okręgów wyborczych, ich granice
oraz liczbę radnych, wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych.
Liczba radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych jest
ustalana wg jednolitej normy przedstawicielstwa. Norma ta jest obliczana przez
podzielenie liczby mieszkańców województwa przez liczbę radnych wybieranych do
danej rady. Do obliczenia przyjmuje się liczbę mieszkańców zamieszkałych na
obszarze działania danej rady, według stanu ewidencji ludności na koniec roku
poprzedzającego rok, w którym wybory mają być przeprowadzone. Norma
przedstawicielstwa w województwie mazowieckim, w wyborach do sejmiku
województwa w 2010 roku wynosi 100019,04.
Po sprawdzeniu czy liczba mandatów wybieranych w poszczególnych
okręgach odpowiada normie przedstawicielstwa ustalono, co następuje.
W okręgu nr 3 liczba radnych jest zbyt wysoka w stosunku do liczby ludności.
545 223 mieszkańców powinno być reprezentowanych przez 5 radnych. Oznacza
to zmniejszenie liczby radnych wybieranych w okręgu o 1, w stosunku do wyborów
z roku 2006.
W okręgu nr 7 liczba radnych jest zbyt niska w stosunku do liczby ludności.
970 605 mieszkańców powinno być reprezentowanych przez 10 radnych. Oznacza to
zwiększenie liczby radnych wybieranych w okręgu o 1 w stosunku do wyborów z roku
2006.
W celu zapewnienia zgodności obowiązującego podziału województwa
mazowieckiego na okręgi wyborcze z wymaganiami wynikającymi z ustawy z dnia 16
lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.), konieczne jest dostosowanie liczby
radnych w okręgu wyborczym nr 3 i nr 7 do normy przedstawicielstwa i podjęcie
uchwały w proponowanym brzmieniu.
Proponowane zmiany nie niosą za sobą Ŝadnych skutków finansowych.

Załącznik
do Uchwały Nr 110/10
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 5 lipca 2010 roku

Nr okręgu
wyborczego

Granice okręgu

1

Dzielnice m. st. Warszawy:
Ursynów, Wilanów, Śródmieście,
Mokotów
Dzielnice m. st. Warszawy:
Bemowo, Bielany, Ursus, Włochy,
Ochota, Wola, śoliborz.
Dzielnice m. st. Warszawy:
Białołęka, Rembertów, Targówek,
Wawer, Wesoła, Praga Północ,
Praga Południe
Powiaty: ciechanowski,
gostyniński, mławski, płocki,
płoński, przasnyski, pułtuski,
sierpecki, sochaczewski,
Ŝuromiński, Ŝyrardowski oraz
miasto Płock
Powiaty: białobrzeski, grójecki,
kozienicki, lipski, przysuski,
radomski, szydłowiecki, zwoleński
oraz miasto Radom
Powiaty: garwoliński, łosicki,
makowski, miński, ostrołęcki,
ostrowski, siedlecki, sokołowski,
węgrowski, wyszkowski oraz
miasta Ostrołęka i Siedlce
Powiaty: grodziski, legionowski,
nowodworski, otwocki,
piaseczyński, pruszkowski,
warszawski – zachodni,
wołomiński
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5

6

5

9

7

9

10

51

