
 

 

UCHWAŁA NR LIV/574/2018 

RADY MIASTA TARNOBRZEGA 

z dnia 28 marca 2018 r. 

w sprawie podziału miasta Tarnobrzega na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic numerów  

oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 

Na podstawie art. 12 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. poz. 130), art. 419 i art. 420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 15 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.  

U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Tarnobrzega Rada Miasta Tarnobrzega 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się podziału miasta Tarnobrzega na okręgi wyborcze, ustala ich granice i numery oraz liczbę 

radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnobrzega. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXX/431/2012 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 25 października 2012 r. 

w sprawie podziału miasta Tarnobrzega na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby 

radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dz. Urz.Woj. Podkarpackiego, poz.2577) 

§ 4. 1) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

2) Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

3) Od uchwały, wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza 

Wyborczego w Tarnobrzegu w terminie 5 dni od daty jej podania do publicznej wiadomości. 

  

 

Przewodniczący Rady Miasta  

 

 

Dariusz Bożek  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia piątek, 13 kwietnia 2018 r.

Poz. 1838



Załącznik do uchwały Nr LIV/574/2018 

Rady Miasta Tarnobrzega 

z dnia 28 marca 2018 r. 

UZASADNIENIE 

Ustawa 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. poz. 130) 

wprowadza zmiany w przepisach Kodeksu wyborczego. Zgodnie z art. 12 § 1 rada gminy zobowiązana jest 

do dokonania podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy, w terminie 60 dni od dnia 

wejścia w życie tej ustawy tj. do dnia 1 kwietnia 2018 r. Podział gminy na okręgi wyborcze jest stały i może 

być zmieniany wyłącznie w przypadku zmiany granic osiedli, zmiany liczby mieszkańców gminy, zmiany 

liczby radnych w radzie gminy, zmiany liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym. W powyższym 

projekcie nie dokonano żadnych zmian granic okręgu ani liczby wybieranych radnych w okręgu 

wyborczym. Dla ujednolicenia i zachowania zasady nierozdzielania osiedli na ulicy, Osiedle Serbinów 

umieszczono w całości w okręgu nr I tj. przeniesiono ulice : Kanadyjska, Skarbka, Sztygarów i Św. Kingi 

z okręgu nr IV do okręgu nr I. Scalenie osiedla Serbinów w całość w jednym okręgu nie wpływa dla 

wyborców na zmianę siedzib głosowania oraz ilości wybieranych radnych . Stosownie do art. 417 § 

3 Kodeksu wyborczego, osiedle dzieli się na dwa lub więcej okręgów, jeśli liczba radnych wybieranych 

w okręgu byłaby większa niż 8. Ponieważ nie zachodzą takie przesłanki istnieje potrzeba połączenia Osiedla 

Serbinów w jeden okręg. W gminach liczących powyżej 20 000 tys. mieszkańców tworzy się okręgi 

wyborcze, w których wybiera się od 5 do 8 radnych. Przy ustalaniu podziału miasta Tarnobrzega na okręgi 

wyborcze uwzględniono liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców miasta Tarnobrzega na 

koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonuje się podziału na okręgi wyborcze 

(46261 mieszkańców). Przy dokonywaniu podziału uwzględniono liczbę radnych wybieranych do Rady 

Miasta Tarnobrzega w wyborach w 2018 r. (21 radnych), ustaloną przez wojewodę w trybie 

art. 373 Kodeksu wyborczego. Podział miasta Tarnobrzega na okręgi wyborcze oraz ustalenie liczby 

radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych następuje według jednolitej normy 

przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców gminy z zastosowaniem zaokrągleń 

liczby mandatów. Iloraz dla poszczególnych okręgów przedstawia się następująco : okręg 1 - 5,36837, 

okręg 2 - 4,93939, okręg 3 - 5,49229, okręg 4 - 5,19995. W załączniku do uchwały szczegółowo 

przedstawiono proponowany podział miasta Tarnobrzega wraz z liczbą mandatów w poszczególnych 

okręgach wyborczych. 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 2 – Poz. 1838
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