PROJEKT
UCHWAŁA NR …………../2018
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia …………………………… 2018 r.
w sprawie podziału Miasta Jastrzębie-Zdrój na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu
Na podstawie art. 419 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r., poz.
15 t.j. z dnia 4 stycznia 2017 r. ze zmianami) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie
niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania
niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 130),
Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
uchwala
§ 1.
Dokonać podziału Miasta Jastrzębie-Zdrój na 4 okręgi wyborcze.
§ 2.
Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych określa załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.
§ 4.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta Jastrzębie-Zdrój.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego i ma zastosowanie do wyborów zarządzonych dla kadencji następującej po kadencji, podczas której
została podjęta.
§ 6.
Uchwała Nr XIII.164.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 25.10.2012 r. w sprawie podziału Miasta
Jastrzębie-Zdrój na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym
okręgu, traci moc z dniem zakończenia obecnej kadencji organów gminy.
PREZYDENT MIASTA
Anna Hetman

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu
zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów
publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 130), Rada gminy dokonuje podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach
do rady gminy w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie ustawy, to jest do dnia 1 kwietnia 2018 roku. Przy
ustalaniu podziału gminy 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
gminy na okręgi wyborcze.
Na podstawie art. 419 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 15 t.j. z dnia 4 stycznia 2017 r. ze zmianami), podział na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę
radnych wybieranych w każdym okręgu ustala, na wniosek wójta, rada gminy według jednolitej normy
przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych wybieranych do
danej rady.
Dotychczas obowiązująca Uchwała Nr XIII.164.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 25.10.2012 r.
w sprawie podziału Miasta Jastrzębie-Zdrój na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu ustanowiła 3 okręgi wyborcze, w których wybierano odpowiednio
6, 9 i 8 radnych. Tymczasem według znowelizowanego brzmienia art. 418 § 2 Kodeksu wyborczego, dla wyboru
rady w gminie liczącej powyżej 20 000 mieszkańców tworzy się okręgi wyborcze, w których wybiera się
od 5 do 8 radnych. Powstaje zatem konieczność zmiany w dotychczasowym podziale.
Proponowany podział na okręgi wyborcze uwzględnia liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze
wyborców na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym rada gminy dokonuje podziału gminy
na okręgi wyborcze. Przy dokonywaniu podziału przestrzegano zasady, że w miastach przy tworzeniu okręgów
uwzględnia się jednostki pomocnicze. Ponadto nie można tworzyć okręgów wyborczych składających się
z niegraniczących ze sobą jednostek pomocniczych gminy. Proponowany podział dokonany został według
jednolitej normy przedstawicielstwa wynoszącej 3696, 26. Liczby mieszkańców w każdym z okręgów podzielono
przez jednolitą normę przedstawicielstwa z zastosowaniem zaokrągleń w górę do całkowitej liczby mandatów,
jeżeli ułamek liczby mandatów w okręgu był równy lub większy niż 0,5 i odrzuceniem ułamka mandatu
mniejszego niż 0,5. W proponowanej wersji podziału Miasta Jastrzębie-Zdrój na okręgi wyborcze nie występują
mandaty nadwyżkowe, a ich rozkład przedstawia się następująco: okręg nr 1 – 5 mandatów, okręg nr 2 – 7
mandatów, okręg nr 3 – 6 mandatów, okręg nr 4 – 5 mandatów.
Państwowa Komisja Wyborcza zaleca przedstawienie, w trybie konsultacji, projektu podziału gminy
na okręgi wyborcze właściwemu komisarzowi wyborczemu.

SEKRETARZ MIASTA
Krzysztof Kucia

