
UCHWAŁA NR LXXI/574/10  

RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE  

z dnia 30 kwietnia 2010 r.  

 

w sprawie podziału Miasta i Gminy Staszów na okręgi wyborcze. 

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów 

i sejmików województw (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. nr 159, poz. 1547; zmiany z 2004 roku: Dz.U. nr 

25, poz. 219, Dz.U. nr 102, poz. 1055, Dz.U. nr 167, poz. 1760; z 2005 roku: Dz.U. nr 175, poz. 1457; 

z 2006 roku: Dz.U. nr 17, poz. 128, Dz.U. nr 34, poz. 242, Dz.U. nr 146, poz. 1055, Dz.U nr 159, poz. 

1127, Dz.U. nr 218, poz. 1592; z 2007 roku: Dz.U. nr 48, poz. 327, Dz.U nr 112, poz. 766; z 2008 roku: 

Dz.U. nr 96, poz. 607; Dz.U. nr 180, poz. 1111; z 2009 roku: Dz.u. nr 213, poz. 1651; Dz.U. nr 213, poz. 

1652) uchwala się co następuje: 

§ 1. Dla przeprowadzenia wyborów dokonuje się podziału Miasta i Gminy na okręgi wyborcze 

zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.  

§ 2. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Komisarzowi 

Wyborczemu w Kielcach  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.  

§ 4. Traci moc uchwała nr XLI/406/2002 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 05 lipca 2002 roku 

w sprawie: podziału Miasta i Gminy Staszów na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz 

liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej w Staszowie.  

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

Województwa Świętokrzyskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.  

U Z A S A D N I E N I E 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 Ordynacji wyborczej podział na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę

radnych wybieranych w każdym okręgu ustala, na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta), rada 

gminy według jednolitej normy przedstawicielstwa obliczonej jako iloraz liczby mieszkańców gminy 

i liczby radnych wybieranych do danej rady, z uwzględnieniem art. 89 i zasad ujętych w pkt. 1 i 

2 powyższego artykułu. W Gminie Staszów zmiana liczby mieszkańców gminy spowodowała zmianę 

ilości mandatów w okręgu nr 3 powyżej liczby mandatów wskazanej w art. 90 Ordynacji. Gmina Staszów 

na dzień 31 grudnia 2010 roku liczyła 27 208 mieszkańców. Z wyliczenia według normy 

przedstawicielstwa wynika, że w istniejących okręgach wyborczych winno być wybieranych 21 radnych. 

Zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 01 lutego 2010 roku w sprawie liczby 

radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego liczba 

wybieranych radnych w Mieście i Gminie Staszów wynosi 21. Zgodnie z art. 90 ust. 2 w gminach powyżej 

20 000 mieszkańców liczba radnych w danym okręgu wynosi od 5 do 8. Z wyliczenia według normy 

przedstawicielstwa wynika, że w istniejącym okręgu wyborczym nr 3 winno być wybieranych 9 radnych, 

co przekraczałoby wymagane ustawowo maksimum i byłoby niezgodne z art. 90 ust. 2 Ordynacji 

wyborczej. Taka sytuacja determinuje konieczność zmiany granic. Wyliczjąc ilość mandatów w okręgu 

wyborczym nr 1 wynika, że w okręgu tym powinno być wybieranych 6 radnych. Aby nie zmniejszać liczby 

radnych należy rozszerzyć granice tego okręgu. Wyliczając z normy przedstawicielstwa wynika, że 

w okręgu nr 3 powinno być wybieranych 9 radnych, co jest niedopuszczalne. Biorąc powyższe pod uwagę 

należy zmniejszyć okręg nr 3 oraz powiększyć okręg nr 1 poprzez przeniesienie obwodu 

z miejscowościami: Sielec, Ziemblice, Stefanówek, Krzywołęcz, co spowoduje utrzymanie ilości radnych

na tym samym, odpowiednim poziomie, czyli w okręgu nr 1 - 7 radnych, a wokręgu nr 3 - 8 radnych. 

Zaistniała sytuacja wyczerpuje zatem przesłanki art. 92 ust. 2 Ordynacji wyborczej nakładające na Radę 

Miejską w Staszowie obowiązek podjęcia uchwały w sprawie zmian granic okręgów wyborczych nr 1 i nr 

3. Wobec powyższego podjęcie uchwały uważa się za zasadne.  

Załącznik do uchwały Nr 

LXXI/574/10 

Rady Miejskiej w Staszowie 

z dnia 30 kwietnia 2010 r. 

Zalacznik1.odt

 

Załącznik do Uchwały nr LXXI/574/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 kwietnia 2010 roku 

w sprawie podziału Miasta i Gminy Staszów na okręgi wyborcze 
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