Uchwala
xr rsłl,tolflzors

Zarządu Powiatu w Ko|buszowej
z dnia 04 maja 2018r.
w sprawie przeprowadzeniakonsultacji projektu uchwĄ Rady Powiatu
w KolbuszowejzmieniającejuchwałęRady Powiatuw Kolbuszowejw sprawie
podziałuPowiatuKolbuszowskiegona okręgiwyborczew wyborachdo Rady
Powiatuw Kolbuszowej.
Na podstawie arr. 32 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r,
o samorządziepowiatowym(tj. Dz. U. z 20|7 r. poz. 1868 z późn.zm.) oraz
uchwĄ Nr XLVIV300/10 Rady Powiatu w Kolbuszowejz dnia 23 września
2010 r. w sprawie określeniaszczegółowego sposobu konsultowania
z organizacjani pozarządowymii podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
pożytkupublicznego
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
projektówaktów prawamiejscowego
i o wolontariacie,
Zarzad Powiatuw Kolbuszowei
uchwala,co następuję:
się w terminieod dnia 04 maja2018r. do 18 maja
$ 1. 1. Przeprowadza
20l8r. konsultacjeprojektuuchwĄ Rady Powiatuw Kolbuszowejzmieniającej
uchwałę Rady Powiatu w Kolbuszowej w sprawie podziafu Powiatu
Kolbuszowskiego na okęgi wyborcze w wyborach do Rady Powiafu
w Kolbuszowej.
2. Konsultacje, o których mowa w ust. l zostaną przeprowadzone
w formie:
l) umieszczeniaprojektu UchwaĘ w Biuletynie Informacji Publicznej
PowiatuKolbuszowskiego:
www.bip.powiat.kolbuszowa.pl
2) umieszczenia projektu UchwĄ na stronie intemetowej Powiatu
Kolbuszowskiego:www.powiat.kolbuszowski.pl
3) umieszczeniaprojektuUchwaĘ na tablicyogłoszeńw siedzibieStarostwa
Powiatowegow Kolbuszowej,
4) pisemnegowyrtŻeniaopinii, uwag,wniosków na tematprojektuUchwĄ
zmieniającejuchwałęRady Powiatuw Kolbuszowejw sprawiepodziału
Powiatu Kolbuszowskiegona okręgi wyborcze w wyborach do Rady
Powiatuw Kolbuszowej.
3. Pisemneopinie,uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem
naleĄ składać
w terminie wskazanym w ust. I w sekretariacieStarostwa Powiatowego
w Kolbuszowejlub przesłaćza pośrednictwem
poc^y (decydujedatawpĘwu
do urzędu)na adressiedzibystarostwaPowiatowegow Kolbuszowej,ul. l l-go
Listopada10,36-100Kolbuszowa.

$ 2. WykonanieuchwĄ powierzasię Staroście.
wchodzlw Ęcie z dniempodjęcia.
$ 3. Uchwała
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Rady Powiatuw Kolbuszowej
z dnia ... maja2018r.
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zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Kolbuszowej w sprawie podziafu Powiatu
na okęgi wyborczew wyborachdo Rady Powiatuw Kolbuszowej.
Kolbuszowskiego
powiatowym
Na podstawieart. 12pkt 1l ustawyz dnia5 czerwca1998r. o samorządzie
(Dz, U. z 20.t7r. poz. l8ó8 z późn.zm.) oraz art.4l9 $ 2 w z:utiękuz art. 450' 455 i 456
ustawyz dnia 5 stycmia 2011r. - Kodekswyborczy@2. U. z f0l8 r. poz.754),na wniosek
StarostyKolbuszowskiego,
Rada Powiatuw Kolbuvowej
uchwa|a,co następuje:
z dnia
S 1, W uchwale Rady Powiatu w Kolbuszowej Nr XLM2I/2002
podziału
w
wyborcze
2| czerwca 2002 r.
sprawie
Powiatu Kolbuszowskiego na okęgi
w wyborachdo Rady Powiatuw Kolbuszowej,zmienionejuchwałą
Nr LIV407I06Rady Powiatu
w Kolbuszowejz dnia |6 sierpnia200ó r. zmieniająca
uchwałęRady Powiatuw Kolbuszowej
w sprawiepodziafuPowiatu Kolbuszowskiegona oĘgi wyborcze w wyborachdo Rady
Powiatuw Kolbuszowej'wprowadzasię zmianyw $ l pkt l i 2 w zakesie liczby radnych
w okręgachwyborczychNr l i Nr 2:
'' l. okręgwyborczyNr l - obszari graniceGminyKolbuszowa- 7 mandatów.
2. okęg wyborczyNr 2 _ obszari graniceGminyRaniżówi Gminy Cmolas_ 5 mandatów.''
s 2. W pozostałynzakesie uchwałaNr XLI|l221l2002Rady Powiatu w Kolbuszowej
z dnia2l czerwca2002r' zachowujedoĘchczasowe
brzmienie.
s 3.

Wykonanieuchwałypowierzasię Staroście
Kolbuszowskiemu.

Radzie Gminy w Cmolasie, Radzie Gminy
s 4. Uchwałaniniejszapodlegaprzesłaniu:
w Dzikowcu,RadzieMiejskiejw Kolbuszowej,RadzieGminy w MajdanieKrólewskim,Radzie
Gminy w Niwiskach, Radzie Gminy w Raniżowieoraz Wojewodzie Podkarpackiemu
i KomisarzowiWyborczemuw Tamobnegu.
w DziennikuUrzędowymWojewództwaPodkarpackiego
s 5. Uchwałapodlegaogłoszeniu
oraz podaniudo pub|icznejwiadomości
na tereniegmin powiatukolbuszowskiego
w sposób
zwyczajowoprzyjęty.
s 6.

Uchwaławchodziw życiez dniempodjęcia.

s 7. Na ustalenia Rady Powiatu w Ko|busmwej w sprawach okęgów wyborczych,
zainteresowanej
radziegminy,a takżewyborcomw |iczbieco najmniej15,przysługuje
prawo
wniesieniaskargi do KomisarzaWyborczegow Tamobrzegu,w terminie5 dni od daty ich
jest rada gminy' wówczas dla jego skutecmości
otrzymania.Jeżeliwnoszącymodwo,lanie
jest
niezbędna uchwałarady gminy w sprawiewniesieniatakiegoodwołaniaze wskazaniem,
ktojestupoważniony
do działania
w imieniuradyw Ę sprawie'
P newo dniczqcy RaĄ P owiatu
Mieczysław Burek

UZASADNIENIE
Zgodniezart.4l9$2wz:utiązkllzarł.450ustawyzdnia5styczrria20llr.Kodeks
wyborczy(Dz. |J, z 2018 r. poz. 754) podziałna okęgi wyborcze,ich granicei numeryoraz
liózbę radnychwybieranychw każdymokęgu ustala na wniosek starosty,rada powiatu.
w/wustawypodziałpowiatunaokęgi wyborczejest stały.
W świetle
W związku z przypadającymiw bieĘcym roku wyborami do organów samorządu
oraz zapisami ustawy z dnia 5 sĘcmia 20l l r. Kodeks wyborczy @z. U.
tery'torialnego
z 20|8 r, poz' 754) dokonanouaktualnienialiczby mandatóww poszczególnychokęgach
liczby ludności.
z uwzględnieniem
wyborczychw wyborachdo RadyPowiatuKolbuszowskiego
z dnia 19 lutego2018 r.
Nr l9ll8 WojewodyPodkarpackiego
Zgodniez ZarzĄdzeniem
powiatów
na
tereniewojewództwa
rad
w sprawieustalenialiczby radnychwybieranychdo
w kadencji2018 2023,liczbaradnychwybieranychw wyborachw 2018r. do
podkarpackiego
Rady PowiatuKolbuszowskiegowynosi 19. Stosowniedo art.3'73$ 2 Kodeksuwyborczego
liczbęradnychustalasię na podstawieliczby mieszkańcówzamieszkaĘchna obszarzedziałania
rok' w którym
danejrady,ujętychw statymrejestrzewyborcówna koniecrokupoprzedzającego
wyborymająbyćprzeprowadzone.
Podziałna okęgi wyborcze,ich granicei numery oraz |iczbę radnychwybieranych
ob|iczanejprzez
w każdymokęgu ustala się wedługjednolitejnormy przedstawicielstwa
podzielenieliczby mieszkańcówpowiatu(którawedfugstanuna 31.|2.20|7r. wynosiła63 0l l)
co stanowi3 3|6,37.
ptzez|iczbęl9 radnychwybieranychdo Rady PowiafuKolbuszowskiego,
Poniższatabelaobrazujewyliczenie mandatówwe wszystkichokęgach wyborczych'przy
ustawowych
zasadobliczenia.
zastosowaniu
3l'l2.2017R.:ó3 011.
RAZEM L|cZBAMIEszKAŃcÓwNA
LTCZBA WYBIERANYCH RADNYCH: 19.
NORMA PMEDSTAWICIELSTWA:3 3l
Wspró'łczynnik Liczba radnych
Liczba
Numer
normy
wybieranych
Granice okręgu wyborczego
mieszkańców
okręgu
orzedstawicielstwa w okregu
J
4
2
5
l
Gmina Kolbuszowa
24 807
7.4802
I

2
J

4

Gmina Cmolas,
Gmina RaniŹów

GminaDzikowiec.
GminaNiwiska
GminaMaidanKrólewski
RAZEM

t5 436
(8231+7205)
12721
(ó5ó8+ó
l53)
t0 047
ó30Il

4,6545

5

3,8358
3.0295
t 9,0000

J

19

gminyKolbuszowaorazgmin:Raniżówz Cmolasemw stosunku
Zmiany|iczbyludności
do lat poprzednichspowodowaĘzmianęnormy przedstawicielstwa
w okęgach wyborczych
Nr I iNr2.
W okęgu wyborczym Nr l obejmującymobszar i granice Gminy Kolbuszowa,
wyliczenie normy przedstawicielstwa
wskazuje na mtniejszenie w tym okęgu liczby
wybieranychradnycho jeden mandatw stosunkudo liczby mandatówdotychczasustalonych
z8na7.
W okręgu wyborczymNr 2 obejmującym
obszari graniceGmin Cmolas i Raniżów,
wyliczenienormy przedstawicielstwa
wskazujez kolei na konieczność
zwiększenialiczby
wybieranych
radnychz 4 do 5.
jest przeniesienie
W związkuz pov,lyższym
niezbędne
mandatumiędzy okręgami,bez
dokonywania
zmianw ich granicach'Niniejsz-a
uchwała
wprowadzazmianyw dotychczasowym
podzia|ety|kow zakresieniezbędnym,
zgodniez wymogamiustawowymi.
Projekt przedmiotowejuchwały konsultowanybył z Komisarzem Wyborczym
w Tamobrzegu.
W związkuz powyższym
podjęcieniniejszejuchwĄ jestuzasadnione.

