UCHWAŁA NR XXXV/243/2018
RADY GMINY NOWY KORCZYN
z dnia 26 marca 2018 r.
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. z 2017r. poz. 15 i 1089 oraz
z 2018r. poz. 4, 130, i 138/ w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. 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 Nowy Korczyn Rada Gminy 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
Wyborczemu w Kielcach II.

przekazaniu

Wojewodzie

Świętokrzyskiemu

i Komisarzowi

§ 5. Przepisy uchwały mają zastosowanie do kadencji Rady Gminy Nowy Korczyn i kadencji i kadencji Wójta
Gminy nowy Korczyn następujących po kadencji, w trakcie której uchwała weszła w życie.
§ 6. Traci moc 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.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz podaniu do
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 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.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Nowy Korczyn
Kazimiera Gołdyn
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Uzasadnienie
Zgodnie z ustawą Kodeks wyborczy, rada gminy dokonuje podziału gminy na okręgi wyborcze ustalając ich
granice i numery oraz liczbę radnych w każdym okręgu wyborczym. Analiza wymogów ustawowych wykazała, że
w istniejących okręgach wyborczych powinno być wybieranych 15 radnych. Gmina Nowy Korczyn liczy 6.092
mieszkańców. Z wyliczenia normy przedstawicielstwa wynika, że łączna liczba mandatów w okręgach
wyborczych, jest zgodna z liczbą wybieranych radnych. Zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym,
w gminach do 20 000 mieszkańców liczba wybieranych radnych wynosi 15. Zmiana liczby ludności gminy
w stosunku do 2014 roku, przy wyliczeniu jednolitej normy przedstawicielstwa nie powoduje zmian liczby
mandatów w poszczególnych okręgach wyborczych. Ponadto liczba radnych wybieranych w każdym okręgu
wyborczym jest zgodna z art. 418 § 1 Kodeksu wyborczego /1 radny/. W związku z tym, iż dotychczasowy podział
na okręgi wyborcze spełnia wymogi Kodeksu wyborczego, przy jednoczesnej zgodności liczby wybieranych
radnych w kadencji 2014 – 2018 oraz na kadencję 2018 – 2023, Rada Gminy Nowy Korczyn może podjąć uchwałę
w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze określającą takie same granice okręgów wyborczych jak obowiązują
dotychczas.

Id: XSEFK-IWXJZ-FBUIV-RLUOY-QNDHT. Podpisany

Strona 1

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXV/243/2018
Rady Gminy Nowy Korczyn
z dnia 26 marca 2018 r.

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

Granice okręgu

Liczba radnych
wybieranych
w okręgu

1

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

1

3

Nowy Korczyn ulice: Grotnicka Dolna, Grotnicka Górna,
Józefa Piłsudskiego, Kępa, Krakowska, Nadrzeczna, Plac
Rynek, Pocztowa, Rzeźnicza, Stopnicka, Średnia,
Tarnowska, Zamkowa, Zaścianek, Franciszkańska
Ucisków, Harmoniny, Grotniki Duże, Grotniki Małe

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

2
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