
Uchwała Nr XXVII/165/2012 
Rady Gminy w Nowym Korczynie 

z dnia 26 października 2012r. 
 

 
w sprawie podziału gminy Nowy Korczyn 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  2011r.  Kodeks  wyborczy / Dz.U. 
Nr 21, poz. 112 ze zm. / w  związku  z  art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy 
wprowadzające ustawę  - Kodeks  wyborczy /Dz.U. Nr 21, poz. 113 ze zm. / 
Rada Gminy działając na wniosek Wójta uchwala, co następuje : 
 

§. 1. 
Dokonuje się podziału gminy Nowy Korczyn 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. 
 

§. 4. 
Uchwała  podlega niezwłocznemu  przekazaniu Wojewodzie  Świętokrzyskiemu  i Komisarzowi 
Wyborczemu w Kielcach II. 
 

§. 5. 
Przepisy  uchwały  mają  zastosowanie do kadencji Rady Gminy i kadencji Wójta następujących 
po kadencji, w trakcie której uchwała weszła w życie. 
 

§. 6. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia po podaniu do publicznej wiadomości w sposób 
zwyczajowo przyjęty. 
 

§. 7. 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
 

§. 8. 
Na  niniejszą uchwałę  wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia 
skargi do Komisarza Wyborczego w Kielcach II w terminie 5 dni od daty podania uchwały 
do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 



UZASADNIENIE 
 

do uchwały Nr XXVII/165/2012 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 
26 października 2012r. w sprawie podziału gminy Nowy Korczyn na okręgi wyborcze, 
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 
wyborczym. 

 
 

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy wprowadziła zasadę, że w okręgu 
wyborczym tworzonym dla wyboru rady w gminie niebędącej miastem na  prawach powiatu 
wybiera się jednego radnego.  

Jest  to regulacja odmienna niż obowiązująca dotychczas w Ordynacji wyborczej 
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, która przewidywała wybór w okręgu 
wyborczym od 1 do 5 radnych. 

Ponadto przepis art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające 
ustawę Kodeks wyborczy zobowiązuje wszystkie rady gmin do dokonania podziału gminy na 
okręgi  wyborcze  do  rady  gminy  w terminie 15 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy 
tzn. do 1 listopada 2012 roku. 

Jednocześnie  w  artykule  tym  postanowiono,  że  przy  ustalaniu  podziału  na okręgi 
wyborcze  uwzględnia się  liczbę mieszkańców  ujętych w stałym rejestrze wyborców danej 
gminy  na  koniec  kwartału  poprzedzającego  kwartał,  w  którym  rada  gminy dokonuje 
podziału na okręgi wyborcze. 

Projekt podziału gminy na okręgi wyborcze został opracowany zgodnie z zasadami 
tworzenia  okręgów  wyborczych wynikającymi z art. 417 – 419 Kodeksu wyborczego, to 
znaczy, że w każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady wybierany będzie 
jeden  radny.  Proponowany  podział   uwzględnia  regułę,  że  podział  ustala się według  
jednolitej normy przedstawicielstwa, którą oblicza się przez podzielenie liczby mieszkańców 
gminy przez liczbę wybieranych radnych. 

Projekt podziału gminy na okręgi wyborcze został uzgodniony i zaakceptowany przez 
Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach.  



Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XXVII/165 /2012 Rady Gminy w  Nowym Korczynie  

z dnia 26 października 2012r.   
 
 
 

Wykaz okręgów wyborczych, ich granice i numery  
oraz liczba wybieranych radnych  

 
Numer okręgu  Granice okręgu wyborczego Liczba wybieranych radnych  

1 Nowy Korczyn 
ulice: Buska, Farna, Kingi, 
Lubicz, Partyzantów, Polna, 
Sandomierska, Armii 
Krajowej 

1 

2 Nowy Korczyn 
ulice: Grotnicka Dolna, 
Grotnicka Górna, Józefa 
Piłsudskiego,  Kępa, 
Krakowska, Nadrzeczna, 
Plac Rynek, Pocztowa, 
Rzeźnicza, Stopnicka, 
Średnia, Tarnowska, 
Zamkowa, Zaścianek, 
Franciszkańska  

1 

3 Ucisków, Harmoniny, 
Grotniki Duże, Grotniki 
Małe  

1 

4 Łęka, Podraje, Podzamcze,  1 
5 Ostrowce, Kawęczyn  1 
6 Rzegocin, Górnowola, 

Pawłów 
1 

7 Czarkowy, Żukowice 1 
8 Stary Korczyn, Winiary 

Dolne 
1 

9 Piasek Wielki 1 
10 Badrzychowice 1 
11 Strożyska  1 
12 Sępichów  1 
13 Brzostków 1 
14 Błotnowola 1 
15 Parchocin  1 

 
 


