
Uchwała Nr XII/73/2012 z dnia 15 marca 2012 r.

w sprawie podziału Gminy Żyrzyn 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. Nr 21, poz. 112 ze zmianami) oraz art. 13 ustawy z dnia 5

stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr

21, poz. 113 ze zmianami) - Rada Gminy, działając na wniosek Wójta uchwala,

co następuje:

§ 1

Dokonuje się podziału Gminy Żyrzyn na 15 jednomandatowych okręgów

wyborczych.

§ 2

Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach

wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyrzyn.

§ 4

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Lubelskiemu i Komisarzowi

Wyborczemu w Lublinie.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego

oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Lubelskiego i ma zastosowanie do wyborów

zarządzanych po zakończeniu kadencji Rady Gminy Żyrzyn wyłonionej w

wyborach na lata 2010 - 2014.

Uzasadnienie do uchwały



Załącznik do Uchwały Nr XII/73/2012 z 15 marca 2012 r.

Podział Gminy Żyrzyn na okręgi wyborcze

Numer

okręgu

wyborczego

Granice okręgu

Liczba

radnych

wybieranych

w okręgu

1 Sołectwo Bałtów 1

2 Sołectwo Borysów 1

3 Sołectwo Kośmin 1

4 Sołectwo Kotliny 1

5

Sołectwo Osiny

od nr domu 1 do nr domu 63

i od nr domu 220 do nr domu 291

oraz Osiny ZDUNG

1

6
Sołectwo Osiny

od nr domu 64 do nr domu 219A
1

7 Sołectwa: Jaworów, Parafianka 1

8 Sołectwa: Skrudki, Wilczanka 1

9 Sołectwa: Cezaryn, Strzyżowice 1

10 Sołectwo Wola Osińska 1

11 Sołectwo Zagrody 1

12 Sołectwo Żerdź 1

13

Sołectwo Żyrzyn: ul. Górna, ul. Leśna,

ul. Spacerowa, ul. Powstania Styczniowego,

ul. Zielona i część ul. Tysiąclecia od nr domu 1 do

nr domu 30

1

14

Sołectwo Żyrzyn: ul. Ogrodowa, ul. Plebańska

i część ul. Tysiąclecia od nr domu 31 do nr domu

142

1

15

Sołectwo Żyrzyn: ul. Polna, ul. Partyzantów,

ul. Pałacowa i część ul. Tysiąclecia od nr domu

143 do nr domu 173

1



Uzasadnienie do Uchwały Nr XII/73/2012 z 15 marca 2012 r.

Przedstawiony projekt uchwały Rady Gminy nie zmienia podziału Gminy Żyrzyn

na okręgi wyborcze określone w treści uchwały Nr XI/62/2011 z dnia 15 grudnia

2011 r. w sprawie podziału Gminy Żyrzyn na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich

granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Zmianie ulega wyłącznie treść dotychczasowego § 7, czyli termin w jakim ta

uchwała wchodzi w życie.

Zmiana ta podyktowana jest rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody

Lubelskiego, który zaleca dokonanie zamiany zapisu tego paragrafu.

Ponieważ ustawa z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych

ustaw (Dz. U. Nr 117, poz. 676) wprowadziła z dniem 1 stycznia 2012 r.

modyfikację procedury ogłaszania aktów normatywnych, tj. zgodnie z

brzmieniem art. 16 ust. 3 zdanie drugie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o

ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z

2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) organy jednostki samorządu

terytorialnego zobowiązane są do ogłaszania tekstów jednolitych

znowelizowanych aktów normatywnych nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, aby

uniknąć sytuacji ogłaszania w terminie późniejszym tekstu jednolitego uchwały

dotyczącej podziału Gminy Żyrzyn na okręgi wyborcze należy proponowaną

uchwałę przyjąć w przedstawionym brzmieniu.


