
UCHWAŁA Nr 243/2010 
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 

z  dnia 30 marca 2010r. 
 
zmieniająca uchwałę Nr 257/2002 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 18 czerwca 2002r.  
w sprawie podziału Gminy i Miasta Jastrowie na okręgi wyborcze, ich granic i numerów  
oraz liczby radnych wybieranych w kaŜdym okręgu dla przeprowadzenia wyborów do Rady 
Miejskiej w Jastrowiu. 
 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,  
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162  
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz.1441; Nr 175 
poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 173  
poz. 1218;z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157  
poz. 1241) oraz art. 90 ust. 1 i art. 92 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.  Ordynacja 
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw   (Dz. U. z 2003 r. Nr 159  
poz. 1547; z 2004r. Nr 25 poz. 219, Nr 102 poz. 1055, N167 poz. 1760; z 2005r.  Nr 175  
poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 146 poz. 1055, Nr 159 poz. 1127, Nr 218 poz. 1592;  
z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 112 poz. 766; z 2008r. Nr 96 poz. 607, Nr 180 poz. 111),  
na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie –  
 

Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje:  
 

§1. W uchwale Nr 257/2002 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 18 czerwca 2002r.  
w sprawie podziału Gminy i Miasta Jastrowie na okręgi wyborcze, ich granic i numerów  
oraz liczby radnych wybieranych w kaŜdym okręgu dla przeprowadzenia wyborów do Rady 
Miejskiej w Jastrowiu wprowadza się następujące zmiany: 

1) okręg wyborczy Nr 1: 
a) w rubryce określającej granice okręgu wyborczego: 

− po ul. „Boczna” dodaje się ul. „Bukowa”, 
− po ul. „Jedności Robotniczej” dodaje się ul. „Jesionowa”, 
− skreśla się ul. „Kol. Wądołek”, 
− po ul. „Kilińszczaków” dodaje się ul. „Klonowa”, 
− ul. „Polan” zastępuje się ul. „Polna”, 
− po ul. „Spokojna” dodaje się ul. „Wądołek”, 

b)  w rubryce określającej liczbę radnych w okręgu: 
− liczbę „3” zastępuje się liczbą „4”. 

2) okręg wyborczy Nr 2: 
a) w rubryce określającej granice okręgu wyborczego: 

− ul. „Leśniczówka Hajda” zastępuje się ul.„Hajda”, 
− skreśla się ul. „Prądy”, 
− po ul. „Roosevelta” dodaje się miejscowość „Prądy”. 

3) okręg wyborczy Nr 3: 
a) w rubryce określającej liczbę radnych w okręgu: 

− liczbę „4" zastępuje się liczbą „3". 
4) okręg wyborczy Nr 5: 

a) w rubryce określającej granice okręgu wyborczego: 



− skreśla się miejscowość „Sypniewo Kolonia”, 
− skreśla się miejscowość „Sypniewko Folwark”. 

5)  okręg wyborczy Nr 6: 
a) w rubryce określającej granice okręgu wyborczego: 

− miejscowość „Budy Folwark” zastępuje miejscowością „Budy – Folwark”. 
 

§2. Jednolity wykaz okręgów wyborczych, ich granic i numerów oraz liczbę radnych 
wybieranych w kaŜdym okręgu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w §1, określa 
załącznik do niniejszej uchwały. 

 
§3. 1. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz Komisarzowi 

Wyborczemu w Pile.  
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 
oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy i Miasta w Jastrowiu. 
 
 §4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie. 
 

§5.  Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik 
do Uchwały Nr 243/2010 

Rady Miejskiej w Jastrowiu  
z dnia 30 marca 2010r. 

 
 

Nr okr ęgu 
wyborczego 

 

Granice okręgu wyborczego 

 
Liczba radnych 

wybieranych  
w okręgu 

wyborczym 
 

 
 
 

1 
 

 
Miasto Jastrowie  
ulice: Boczna, Bukowa, Cicha, Fabryczna, Inwalidów, 
Jagiellońska, Jedności Robotniczej, Jesionowa, 
Jodłowa, Kilińszczaków, Klonowa, Krótka, Liszyka 
Leśna, Leśniczówka Wądołek, Ludowa, Młyńska, 
OkręŜna, Poniatowskiego, Polna, Puławskiego, 
Sikorskiego, Spacerowa, Spokojna, Wądołek, Zagórze, 
Zawiszy, śymierskiego, 2 Lutego, 10 Pułku Piechoty. 
 

 
 
 
 

4 
 

 
 

2 

 
Miasto Jastrowie  
ulice: Byszki, Cmentarna, Dworcowa, Kieniewicza, 
Kili ńskiego, Kolejowa, Hajda, Leśniczówka Smolary, 
Leśniczówka Wrzosy, Przejazd Kolejowy, Roosevelta. 
Miejscowość: Prądy. 

 
 

2 

 
 
 

3 
 

 
Miasto Jastrowie 
ulice: Aleja Wolności, Brzozowa, Elektrownia Wodna, 
Graniczna, Jeziorna, Kruczkowskiego, Kwiatowa, 
Miła, Narutowicza, Ogrodowa, Przemysłowa, 
Słowackiego, Świętojańska, Wojska Polskiego, Zaułek 
Świętojański, Zygmunta III Wazy, 1 Maja. 
 

 
 
 

3 
 

 
 

4 
 

 
Miasto Jastrowie 
ulice: Grunwaldzka, Konopnickiej, Kościelna, 
Mickiewicza, Słoneczna. 

 
 

2 

 
5 

 

Miejscowości: Nadarzyce, Sypniewo, Sypniewko. 

 
2 

 
 

6 
 

 

Miejscowości: Brzeźnica, Brzeźnica - Kolonia, Budy, 
Budy - Folwark, Drzewiec, Piaski Leśniczówka, 
Samborsko, Trzebieszki. 

 
 

2 
 

  
 



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

do Uchwały Nr 243/010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 marca 2010r. 
zmieniającej uchwałę Nr 257/2002 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 18 czerwca 2002r.  
w sprawie podziału Gminy i Miasta Jastrowie na okręgi wyborcze, ich granic i numerów  
oraz liczby radnych wybieranych w kaŜdym okręgu dla przeprowadzenia wyborów do Rady 
Miejskiej w Jastrowiu. 

 
 

W świetle art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.  Ordynacja wyborcza do rad 
gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 ze 
zmianami) kompetencja w zakresie ustalenia podziału gminy na okręgi wyborcze przysługuje 
właściwej radzie gminy.  

Rada Miejska w Jastrowiu uchwałą Nr 257/2002 z dnia 18 czerwca 2002 roku 
dokonała podziału Gminy i Miasta Jastrowie na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz 
liczbę radnych wybieranych w kaŜdym okręgu dla przeprowadzenia wyborów do Rady 
Miejskiej w Jastrowiu. 

 
Podział na okręgi wyborcze jest stały. Zmiany granic okręgów wyborczych  

są dopuszczalne wyłącznie w wypadku, gdy w wyniku zmiany w podziale terytorialnym 
państwa, zmiany granic sołectw, zmiany liczby mieszkańców danej gminy, zmiany liczby 
radnych w radzie gminy lub zmiany liczby radnych wybieranych w kręgach wyborczych 
dotychczasowy podział gminy na okręgi wyborcze nie spełnia wymogów ustawowych. 

 
Podstawowym kryterium stosowanym przy podziale na okręgi wyborcze jest norma 

przedstawicielstwa, wynikająca z podzielenia liczby mieszkańców gminy przez ustaloną 
liczbę radnych. W przypadku gminy i miasta Jastrowie norma ta wynosi – 793,2 (liczba 
mieszkańców na dzień 31 grudnia 2009r. wynosiła 11.898; liczba wybieranych radnych 
określona zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego Nr 70/10 z dnia 22 lutego 2010r. – 15). 

 
O liczbie mandatów w poszczególnych okręgach decyduje liczba mieszkańców 

stanowiąca wielokrotność normy przedstawicielstwa. W przypadku, gdy liczba mieszkańców 
w okręgu nie stanowi dokładnej wielokrotności normy przedstawicielstwa, ustalenia liczby 
mandatów w okręgu dokonuje się z zastosowaniem zasad określonych ustawowo. Stanowią 
one, iŜ zaokrągla się liczbę mandatów w górę do całkowitej liczby, jeŜeli ułamek liczby 
mandatów jest równy lub większy niŜ ½ mandatu i odrzuca ułamek mandatu mniejszego niŜ 
½. JeŜeli w wyniku tego postępowania liczba radnych wybieranych w okręgach wyborczych 
przewyŜsza ustaloną liczbę mandatów – wówczas mandaty nadwyŜkowe odejmuje się w tych 
okręgach wyborczych, w których norma przedstawicielstwa jest najmniejsza; gdy liczba 
radnych wybieranych w okręgach wyborczych jest mniejsza od ustalonej liczby mandatów – 
wówczas dodatkowe mandaty przydziela się w tym okręgu wyborczym, w którym norma 
przedstawicielstwa jest największa. 

 
Spadek liczby mieszkańców w gminie i mieście Jastrowie w okresie między wyborami 

(12.027 wg stanu na dzień 31.12.2001 i 11.898 wg stanu na dzień 31.12.2009r.) nie jest 
przesłanką w rozumieniu ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw uzasadniającą zmianę granic okręgów wyborczych. Natomiast zmiana liczby 
mieszkańców w poszczególnych okręgach wyborczych powoduje konieczność dokonania 
zmiany liczby wybieranych w nich radnych. 

 



Liczba radnych wybieranych w gminie i mieście Jastrowie wynosi 15. Jednak  
w wyniku zastosowania ustawowych zasad obliczania liczby radnych wybieranych  
w okręgach wyborczych ustalono, iŜ spadek liczby mieszkańców w okręgu wyborczym Nr 3 
uprawnia do wybierania w tym okręgu trzech radnych (w 2002r. – wybierano czterech).  
W związku z tym, koniecznym jest przydzielenie jednego mandatu do okręgu wyborczego  
Nr 1, w którym norma przedstawicielstwa jest najwyŜsza. W pozostałych okręgach liczba 
mandatów po przeliczeniu pozostaje bez zmian. 

 
Ponadto w uchwale dokonano zmian opisu granic wynikających z powstania nowych 

ulic w mieście Jastrowie oraz zmian uwzględniających obecne urzędowe nazewnictwo 
miejscowości gminy i miasta Jastrowie w kolejności alfabetycznej. 

 


