
 

 

UCHWAŁA NR XXXVI/243/18 

RADY GMINY W CMOLASIE 

z dnia 3 kwietnia 2018 r. 

w sprawie podziału gminy Cmolas na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i 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 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy Cmolas, uchwala się, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się podziału gminy Cmolas 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 Wójtowi Gminy. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXI/124/12 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 19 września 2012r. w sprawie 

podziału gminy Cmolas na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych 

w każdym okręgu wyborczym (Dz. Urz. Woj. Podkarp. z 2012r., poz. 1981), zmieniona uchwałą  

Nr XXXVII/253/14 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 6 marca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/124/12 

w sprawie podziału gminy Cmolas na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych 

wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dz. Urz. Woj. Podkarp. z 2014r. poz.1050) 

§ 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 Gminy 

w Cmolasie 

 

 

Stanisław Sukiennik 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 19 kwietnia 2018 r.

Poz. 2036



Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/243/18 

Rady Gminy w Cmolasie 

z dnia 3 kwietnia 2018 r. 

Nr okręgu 

wyborczego 
Granice okręgu wyborczego 

Liczba radnych 

wybieranych 

w okręgu 

wyborczych 

1 sołectwo Cmolas od nr 1 do nr 126A  1 

2 sołectwo Cmolas nr 127 do nr 213, od nr 399 do nr 419, od nr 710 do końca 1 

3 sołectwo Cmolas od nr 213A do nr 299 1 

4 sołectwo Cmolas od nr 299A do nr 398, od nr 500 do nr 513 1 

5 

sołectwa:  
Cmolas od nr 514 do nr 709  

Dąbrówka obejmujące wieś Cmolas od nr 420 do nr 499 
1 

6 sołectwo Trzęsówka od nr 1 do nr 56, od nr 71 do nr 109A 1 

7 

sołectwa: 
Trzęsówka od nr 57E do nr 70, od nr 110 do nr 158, od nr 179 do nr 185 i od 

nr 270 do końca 

Kłodziny obejmujące wieś Trzęsówka od nr 159 do nr 178 

1 

8 sołectwo Trzęsówka od nr 186 do nr 269 1 

9 sołectwo Ostrowy Tuszowskie od nr 1 do nr 109 1 

10 

sołectwa: 
Ostrowy Tuszowskie od nr 110 do końca  

Toporów 

1 

11 sołectwo Ostrowy Baranowskie 1 

12 sołectwo Jagodnik 1 

13 
sołectwo Hadykówka od nr 1  do nr 46B, od nr 110 do nr 118A  

i od nr 129 do końca  
1 

14 sołectwo Hadykówka od nr 47 do nr 109C, 1 

15 sołectwo Poręby Dymarskie 1 
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UZASADNIENIE 

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 2017r. 

poz. 15 z późn. zm.) Rada gminy dokona podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy  

w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.  

Przy ustalaniu podziału gminy na okręgi wyborcze uwzględnia się liczbę mieszkańców ujętych w stałym 

rejestrze wyborców danej gminy na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym rada gminy dokonuje 

podziału gminy na okręgi wyborcze i ma zastosowanie do kadencji następujących po kadencji, w czasie której 

uchwała weszła w życie. 

 W myśl przepisu art. 419 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy - podział na okręgi 

wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu ustala, na wniosek wójta, 

rada gminy. Projekt podziału Gminy Cmolas na okręgi wyborcze opracowany został zgodnie z zasadami 

zawartymi w/w ustawie. 

 Proponowanego podziału gminy na okręgi wyborcze dokonano przy zachowaniu jednolitej normy 

przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych wybieranych 

do Rady Gminy Cmolas. Liczbą mieszkańców braną pod uwagę przy przygotowywaniu projektu nowego 

podziału gminy na okręgi wyborcze była liczba:  

1) wyborców ujętych w rejestrze wyborców z urzędu, 

2) wyborców wpisanych do rejestru wyborców na wniosek 

3) pozostałych osób zameldowanych w gminie na pobyt stały, za wyjątkiem osób co do których 

otrzymano zawiadomienie o wpisaniu do rejestru wyborców w innej gminie. 

Na dzień 31 marca 2018r., liczba mieszkańców w Gminie Cmolas ustalona wg powyższych zasad wynosiła 

8.223 osób. Otrzymana liczba przedstawicielstwa wynosi: 8.223 : 15 = 548,20 

  

Projekt podziału Gminy Cmolas na okręgi wyborcze obrazuje poniższa tabela: 

 

Nr okręgu 

wyborczego 
Granice okręgu wyborczego 

Liczba 

mieszkańców 

w okręgu 

Liczba 

radnych 

wybieranyc

h w okręgu 

1 sołectwo Cmolas od nr 1 do nr 126A  586 1 

2 
sołectwo Cmolas nr 127 do nr 213, od nr 399 do nr 419, 

od nr 710 do końca 
639 1 

3 sołectwo Cmolas od nr 213A do nr 299 608 1 

4 sołectwo Cmolas od nr 299A do nr 398, od nr 500 do nr 513 574 1 

5 
sołectwa: Cmolas od nr 514 do nr 709  

Dąbrówka obejmujące wieś Cmolas od nr 420 do nr 499 
615 1 

6 sołectwo Trzęsówka od nr 1 do nr 56, od nr 71 do nr 109A 487 1 

7 

sołectwa: Trzęsówka od nr 57E do nr 70, od nr 110 do nr 158, 

od nr 179 do nr 185 i od nr 270 do końca 

Kłodziny obejmujące wieś Trzęsówka od nr 159 do nr 178 
457 1 

8 sołectwo Trzęsówka od nr 186 do nr 269 470 1 

9 sołectwo Ostrowy Tuszowskie od nr 1 do nr 109 517 1 

10 
sołectwa: Ostrowy Tuszowskie od nr 110 do końca 

Toporów 
513 1 

11 sołectwo: Ostrowy Baranowskie 625 1 
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12 sołectwo: Jagodnik 477 1 

13 
sołectwo: Hadykówka od nr 1  do nr 46B, od nr 110 do nr 118A 

i od nr 129 do końca  
426 1 

14 sołectwo Hadykówka od nr 47 do nr 109C, 409 1 

15 sołectwo: Poręby Dymarskie 820 1 
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