
                                                                    Uchwała Nr XXXVII/236/2017 

                                                                      Rady Gminy Baranowo  

                                                                    z dnia  20 listopada 2017 r 

 

        zmieniająca uchwałę  w sprawie  podziału Gminy Baranowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich 

granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 

 

                   Na podstawie art.18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2017,  poz.1875) oraz  art. 417, art. 418, art. 419 i  art.  420  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. 

Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017, poz. 15  z późn. zm.)  na wniosek Wójta Gminy Baranowo uchwala 

się, co następuje: 

§ 1. 

W uchwale Nr XXII/167/2012 Rady Gminy Baranowo  z dnia  29 października 2012 r.  w sprawie 

podziału Gminy Baranowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych 

wybieranych w każdym okręgu wyborczym, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w załączniku do powyższej uchwały zatytułowanym : „Podział Gminy Baranowo na okręgi 

      wyborcze”, wprowadza się następujące zmiany: 

     a) w okręgu wyborczym nr 1,   ulica  o nazwie „Plac Trzydziestolecia” należąca do granicy  okręgu   

         otrzymuje nazwę „Rynek”, 

    b) w okręgu wyborczym Nr 1  do granic okręgu  dodaje się ulice:  „Leśna” i  „Sosnowa”, 

    c)  w okręgu wyborczym nr 2, ulica  o nazwie „Marcelego Nowotki” należąca do granicy  okręgu   

         otrzymuje nazwę „Mostowa”, 

    d) w okręgu wyborczym nr 3,  ulica  o nazwie „Gwardii Ludowej” należąca do granicy  okręgu   

        otrzymuje nazwę „Długa”, 

 2) załącznik  do uchwały Nr XXII/167/2012 Rady Gminy Baranowo z dnia  29 października 2012 r .      

      w sprawie podziału Gminy Baranowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz 

      liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, zatytułowany: „Podział Gminy  

      Baranowo na okręgi wyborcze”, po wprowadzonych zmianach otrzymuje  brzmienie jak  

      w załączniku do niniejszej uchwały. 

                                                                             § 2. 

Na niniejszą uchwałę wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do 

Komisarza Wyborczego w Ostrołęce, w terminie 5 dni od daty podania jej do publicznej wiadomości. 

                                                                             § 3. 

Uchwałę przekazuje się  niezwłocznie Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu          

w Ostrołęce. 

                                                                             § 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranowo. 

                                                                             § 5. 

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 

przyjęty.  

Przewodniczący Rady Gminy 

Janusz Obrębski 

 



Załącznik 

       do Uchwały  Nr XXXVII/236/2017 

Rady Gminy Baranowo 

z dnia 20 listopada 2017 r. 

 

Podział  Gminy Baranowo na okręgi wyborcze 

 

 

Numer  

okręgu 

Granice okręgu Liczba radnych 

wybieranych w okręgu 

1 część sołectwa Baranowo : Grabownica, ulice: 

Słoneczna, Henryka Sienkiewicza, Rynek, Księdza 

Jana Trzaskomy, Poświętne, Okopowa, Leśna, 

Sosnowa 

1 

2 część sołectwa Baranowo : Zamoście, ulice : 

Ogrodowa,  Juranda ze Spychowa, Targowa,  

Niepodległości, Przechodnia, Marii Konopnickiej, 

Zygmunta Padlewskiego, Mostowa, Antoniego 

Madalińskiego ,  

1 

3 część sołectwa Baranowo ulice : Bartnia, Długa, 

Wiejska, Stacha Konwy, Polna, Krzywa,  

1 

4 sołectwa : Majdan, Orzoł,  Rycica 1 

5 sołectwo : Jastrząbka 1 

6 sołectwa : Adamczycha, Dłutówka, Witowy Most 1 

7 sołectwo : Cierpięta 1 

8 sołectwa : Ramiona, Majk,  1 

9 sołectwo :  Zawady 1 

10 sołectwa:    Brodowe Łąki, Wola Błędowska, 

                  Dąbrowa, 

1 

11 sołectwa :  Błędowo, Kopaczyska, Guzowatka 1 

12 sołectwa : Bakuła, Kucieje, Ziomek  1 

13 sołectwa : Budne - Sowięta, Czarnotrzew,  1 

14 sołectwa: Lipowy Las, Oborczyska, Czerwińskie 

                Orzołek 

1 

15 sołectwa : Gaczyska, Rupin 1 

Przewodniczący Rady Gminy 

Janusz Obrębski 

 


