
OBWIESZCZENIE

PRZEWODNICZACEGO RADY MIEJSKIEJ

W PARCZEWIE

z dnia 22 marca 201.8 r.

w sprawie ogloszenia uchwaty Rady Miej skiej

Informuje sig wszystkich mieszkaric6w Miasta i Gminy, 2e Rada Miejska

w Parczewie w dniu 2l marca 2018 r. podjgla uchwalg Nr >(LIU / 328 I 2018

w spiawie podzialu Gminy Parczew na okrggi $yborcze oraz ustalenia ich granic,

numer6w i liczby radnych wybieranych w kazdym okrggu, kt6r4 podaje sig w zal4czniku

do wiadomoSci.

OBW]ESZCZENIE NIMEJSZE PODLECA OGLOSZENIU POPRZEZ JEGO

ROZPLAKATOWANIE W MIEJSCACH PUBLICZNYCHw dniu 22 marca2}ll r.

Przewodnicz4cy

Rady Miej skiej w Parczewie

MiroslawNaumiuk



UCHWALA NR XLIII/328/2018
RADY MIEJSKTEJ
W PARCZEWIE

z dnia 2l marca 2018 r.

w sprawie podzialu Gminy Parczew na okrggi wyborcze oraz ustalenia ich
granic, numer6w i liczby radnych *ybieranych w kaidym okrggu

$ 5. Uchwala podlega przekazaniu
Wyborczemu w Bialej Podlaskiej.

Wojewodzie Lubelskiemu oraz Komisarzowi

_Napodstawieart.4l9$2ig4orazart.420$lustawyzdnia5stycznia20rlr.-Kodeks
uyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15, z p6in. zm.) w zwi4zku . *1. iZ ust. I ustawy z dnia
I I stycmia 2018 r' o zmianie niekt6rych ustaw w celu zwigkszenia udzialu obyrvateli w procesie
wybierania, funkcjonowania i kontrorowania niekt6rych organ6w publicznych (Dz . u. i zotg r.poz. 130) Rada Miejska w Parczewie dzialai4c na wniisek Burmistrza parczewa uchwala,
co nastgpuje:

$ 1. Dokonuje sig podzialu Gminy parczew na 15 jednomandatowych okgg6w wyborczych.

- $ 2' Numery, granice oraz riczbE radnych wybieranych kazdym okrggu wyborczym okesla
zal4cznik do niniejszej uchwaly.

$ 3. wyborcom w liczbie co najmniej 15 przystuguje prawo wniesienia skargi do Komisarza
wyborczego w Bialej podlaskiej w terminii s- ani oa daty podania uchwatl do publicmej
wiadomodci.

g 4. Traci moc uchwala Nr XXV/169/2012 Rady Miejskiej w parczewie z dnia
30 pazdziemika 2012 r. w sprawie podziaru Gminy parczew ,u ot.ggr wyborcze oraz ustalenia
ich-granic, numer6w i liczby radnych wybieranych w ka:idym okrggu'@2. iJrz. woj. Lubelskiego
22012 r. po2.4475, z p62n. zm.).

. $ 6. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzqdowym wojew6dzwa Luberskiego orazpodaniu do publicmej wiadomoici w Biuletynie Iniormacji publiczrej u.,gu l"ii"lrr.i"g"
w Parczewie oraz na tablicach ogloszeri na terenie Gminy.

$ 7, Wykonanie uchwaty powierza sig Burmistrzowi parczewa.

$ 8. Uchwala wchodzi w Zycie po uplyrvie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku
Urzgdowym Wojew6dztrva Lubelskiego.



Zalqcnik do uchwaly
Nr )C-IIY328 /2018
Rady Miejskiej w P.rczewie
zdnia 2l rnarca 2018 r

PODZIAJ, GMII\TY PARCZEW NA OKR4GI WYBORCZE

Nr okrggu
wyborczego

Granice okrggu wyborczego Liczba radnych
w okregu

1

Parczew czgSi: Akacjowa, Apolinarego Nosalskiego, Armii Krajowej,
Batalion6w Chlopskich, Brzozow4 Bukowa, Ciolkowskiego, Dgbowa,
Jaworowa, Jodlowa, Kleeberga, Kopernika, Kosmonaut6w, Kodciuszki,
Kwiatow4 Langiewicza, Partyzant6w, Sloneczna, Sosnowa,
Spadochroniarzy, Szkolm" Swierkow4 Zofii Walencow

1

Parczew czgi6:11 Listopada od Nr 64 do korica, I Maja, Dzialkowa,
Kraicow4 l-qkowa Parkowa, Piwonia, Wodoci4gow4 Zielona I

3

Parczew czgS6: Aleje Jana Pawla II, Aleje Zwycigstw4 Kardynala
Wyszyriskiego, Lipow4 Lubartowska, PCK, Sportowa, Sp6ldzielcza od
Nr 19 do korica

1

4 Parczew czg36: Sp6ldzielcza od Nr 1 do Nr 18 1

5 Jasionka, Szltki, Wierzb6wka 1

6 Parczew cz9S6: 1l Listopada od Nr 1 do Nr 63, Nowowiejska 1

7

P arczew czg66:, Baczyfskiego, Biemackiego, Broniewskiego,
Chafubinskiego, dr Zygmunta Tomaszunas4 Fryderyka Chopin4
Kodcielna, Miodowa, Pasteura, Sklodowskiej Curie, Stanislawa Lema,
Szpitalna, Tgczowa, Tuwima, Zbi gniewa Herberta

1

8

Parczew czg6i: Konopnickiej, Kraszewskiego, Kr6tk4 Mickiewicza
Nadwaln4 Nalkowskiej, Norwid4 Nowa, Ogrodow4 Orzeszkowej, Prus4
Regnonta, Rolm, Sienkiewicza, Slowackiego, Warszawska, Witosa"
Wlodawska" Wojska Polskiego, Zeromskiego

9 Komame, Laski, Pohulanka, Siedliki, Sowin 1

10

Parczew czgSi: Agrestowa, Bema, Chabrow4 Deszczowa, Klonowa,
Krryw4 Laskowska" Malinowa, Morelow4 Orzechow4 Plac WolnoSci,
Polna od Nr I do Nr 518, Strazacka, Szeroka, Wi6niow a, Zabia

1

1t Parczew czg6i: Polna od Nr 52 do korica 1

12
Parczew czgd6: Cicha, Dworcowa, Harcersk4 Kolejowa, pogodna,
P oprzeczna, Prosta, Przemyslowa, Siemieriska, Skladnicowa, Spokojna,
Tartaczna, Wlad J el , Zbo\owa , Z

1

13 Brudno, Koczergi, Kr6lewski Dw6r 1

14 Babianka, Burad6w, TySmienica 1

l5 Michal6wka, Przewloka, Wola Przewlock4 Zaru6wka i

2

1
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UZASADNIENIE
DO UCIIWALY NR XLIII/328/2018 RADY MIEJSKIEJ W PARCZEWIE

z dnia 2l marca 2018 r.

w sprawie podzialu Gminy Parczew na okrggi wybo rcze oraz ustarenia ich granic, numer6w
i liczby radnych wybieranych w kaidym okrggu

l. Cel i przewidy'wane skutki podjgcia uchwaty.
Celem 

. 
niniejszego projektu uchwaly jest utworzenie okrgg6w wyborczych dla

przeprowadzenia Dybor6w do_organu samorz4du terytorialnego _ naalitrfie.lstLi w parczewie
w kolejnych kadencjach, po zakoriczeniu kadencji 2Oi4_2OlB.

2. Aktualny stan faktyczny i prawny.

. wylo.y do Rady Miejskiej w Parczewie kadencj i 2or4-2org zostaly przeprowadzone na
podstawie Kodeksu wyborczego oraz uchwaly Nr XXV/169/2012 Rady Mi"jru,i.; w parczewie
z dnia 30 pa:idziemika 2012 r..w sprawie podziaru Gminy parczew nu ot ggi 

"*ybor"r" o.-
ustalenia ich granic, numer6w. i liczby radnych wybieranyih w kazdym of.rEg", fOr. Urr. W".;.
Lnbelskiego z 2012 r. poz. 4475, z p61n. znt.). Rada Miijska utworzyra t s jJanomanaatowycrr
okrgg6w wyborczych.

3, 
_R62nice pomigdry dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym.

, , . 
W dotychczasowym stanie prawn,,m gmina iarc.ew Uyla podzielona na

15 jednomandatowych okrgg6w wyborczych. podigcie uchwary.,,,p.u*i" p"Ji"ir^-Lo,i.y
Parczew na okggi wyborcze oraz ustarenia ich granic, numer6w i liczty radnych .,,fui".u,y"r,
w kazdym okggu jest podyktowane spelnieniem wymog6w ustawowych. 

'

Zgodnie z art. 12 ust. .l ustawy z dnia 11 stycinia 20rg r. o zmianie niekt6rych ustaww celu zwigkszenia udzialu obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania
niekt6rych organ6w publicznych 

.(Dz.U.poz. r30), wszystkie raay 
'grrin ,ou*iar-" ,a ao

dokonania podzialu gmin na okggi wyborcze w wyborach do rady-griiny, w terminie 60 dni od
dnia. wejdcia w 2ycie tej ustawy, tj. do dnia l kwietnia 20rg r. iny uitururi, poariur, *oy
powinny uwzglgdnii liczbg mieszkanc6w ujgtych w stalym rejestrze wyborc6* air".1 g-iny nu
koniec- kwartafu poprzedzai4cego kwartal, w kt6rym do[onuje sig podiiatu ." 

"k ;;i fiuo."r"(art. 12 ust. 2 ww. ustawy).

- 
Przy dokonywaniu podzialu nale,y uwzglEdnid liczbg radnych wybieranych do radw wyborach w 2018 roku, ustalon4 przez wojewodg w trybie art. 3i3 Koaeks, fruo."r"go.

!3j..1oai Lubelski, dzialajqc w porozumieniu z Komisarzami wyborczymi w Biatej i,oaiurti".;,
chelmie, Lublinie i Zamodciu, Zarz4dzeniem nr 32 z dnia l6 lutego zoig r. w spra*ie usialenia
liczby.radnych wybieranych do Sejmiku wojew6dawa Lubelskieg-o, rad powiat6w orur.ud g-in
w wojew6dawie lubelskim, ustalil, ,e do Rady Miejskiej w Farczewie wybieranych bEdzie
15 radnych. obwieszczeniem wojewody Lubelskiego i a"ii rc lutego 201g .j ,u podrtu*i" u.t.
374 Kodeksy wyborczego, Zarz4dzenie Nr 32 podano do pubriczn'ej wiadomojci i oglosrono
w wojew6dzkim dzienniku urzgdowym. Rada Miejska w parczewie otrzymala Zar"z4dzenie
i Obwieszczenie w dniu l9 lutego br.

Podzial gminy na okggi wyborcze nastgpuje wedlug jednolitej normy przedstawicielstwa
obliczonej przez podzielenie riczby. mieszkanc6w gminy lrLez riczig *ary& *yui".-y"r, ao
danej rady. Gmina Parczew na dzieft 3l grudnia zoil r.iitzyla 14,739 mieszkaitc6w. w wyniku
obliczeri norma przedstawicielstwa wynosi 9g2,60 osoby na mandat.

Bior4c pod uwagg zapisy_ Kodeksu wyborczego oraz wryczne paristwowej Komisji
wyborczej dotycz}ce podzialu jednostek samorzqdu teiytorialnegl na okggi wyborcle obecny



podzial gminy spelnia wymogi ustawowe. W swietle powyzszego nowa uchwala
rozwi4zania dotychczasowe w zakresie podzialu gminy na okEgi wyborcze.

Zgodnie z wytycznymi Pafstwowej Komisji Wyborczej przed uchwaleniem
o podziale gminy na okrggi wyborcze projekt podzialu uzgodniono Krajowym
Wyborczym Delegaturq w Bialej Podlaskiej.

Rada gminy dokonuje podzialu gminy na okrggi wyborcze wylqcznie na
wladciwego w6jta (burmistrza, prezydenta miasta).

powiela

uchwaly
Biurem

wniosek

4. Konsekwencje finansowe.
Przeprowadzenie wybor6w jest zadaniem zleconym gminom i jest finansowane w caloSci

z bud2etu paristwa. Gmina nie ponosi z tego tytulu wydatk6w.

5. Rozdzielnik dla odbiorc6w wewngtrznych i zewngtrznych.
1) odbiorcy zewngtrzni: Wojewoda Lubelski, Komisarz Wyborczy w Bialej Podtaskiej
2) odbiorcy wewngtrmi: Burmiskz, Referat Organizacyjno-Prawny, Urzqd Stanu Cywilnego

Liczba mieszka6c6w wedtug stanu na 31.12.2017 r. - 14.739 mieszkaric6w

14.739 :15:982,60 iednollta uoruoeL rrrzedstawicielstwa w qminie Parczew

Liczba mieszkaric6w
w okrggu wyborcrym

Okrggowy wsp6lcrynnik
normy

przedstawicielstwa

Liczba wybieranych
radnych

1 1313 1,34 1

2 103 I 1,05 I

1088 t,ll 1

4 1,00 I

5 943 0,96 1

6 848 0,86 1

7 ll11 I I 3 1

8 1

9 727 0,74 1

l0 1075 1,09 I

ll t049 I,07 I

12 ),237 1,26 1

l3 846 0,86 I

716 0,73 I

15 754 0,77 1

Razem 14.739

Nr okrggu
wyborczego

3

981

1020 1,04

t4


