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W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 19 kwietnia br. w sprawie zasad opracowania projek~
uchwały Rady Miasta Ryduhowy w sprawie podziału obszaru gminy Ryduhowy na Okręgi
wyborcze w wyborach do Rady Miasta Ryduhowy informuję, iż podział ten opracowywano
zgodnie z:
ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy
(Dz.U. r 21 poz. 113 z późn.zm.);
ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. r 21 poz. 112 z późn.zm.);
wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej.
Informuję, iż prace nad nowym podziałem gminy Ryduhowy na okręgi wyborcze rozpoczęto
we wrześniu 2011 roku. Odpowiedzialnym za prowadzenie tych prac wyznaczono Sekretarza
Miasta. Prace prowadzone były przy udziale Referatu Ewidencji Ludności i Działalności
Gospodarczej oraz Referatu Mienia Komunalnego i Geodezji.
Podstawowym założeniem było takie dokonanie podziału, aby we wszystkich okręgach ilość
zamieszkałych tam mieszkańców była jak najbardziej zbliżona do tzw. jednolitej normy
przedstawicielstwa. Założono również, że okręgi powinny obszarowo stanowić w miarę
jednolite obszary.
Początkowo zakładano także, że zmiany odczuwalne przez wyborców mają być minimalne podział opracowywano tak, aby jak największa ilość mieszkańców głosowała w tych samych
lokalach wyborczych.
Po pierwszej przymiarce dokonano korekty pierwotnych założeń:
podział opierający się na minimalizacji odczuwalnych przez wyborców zmian okazał
się na tyle ułomny, że postanowiono zrezygnować z tego założenia,
z uwagi na to, że nie wszystkie obiekty, w których zlokalizowane były dotychczas
lokale wyborcze są własnością Miasta postanowiono zminimalizować ilość takich
lokali,
postanowiono nie dzielić miasta tak, aby , prawe" i , lewe" części ulic znajdowały się
w innych okręgach.
W listopadzie 2011 roku gotowa była ostateczna koncepcja podziału gminy Ryduhowy na
okręgi wyborcze. Koncepcję tę przedstawiono Radzie Miasta Ryduhowy z wnioskiem
o wprowadzanie przez radnych uwag. W grudniu 2011 roku radni otrzymali wstępny projekt
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uchwały oraz mapki z koncepcją podziału miasta. Ponownie wnioskowano o zgłaszanie przez
radnych uwag.
Zostały wniesione jedynie trzy uwagi. Rozwiązanie ostateczne zawiera zgłoszone przez radnych
poprawki:
1. Zdjęto z okręgu nr 3 odcinek ul. Raciborskiej od nr 302 do 320 (parzyste) i od 479 do 511
(nieparzyste) - przydzielono go do okręgu nr 8 - spowodowało to wyrównanie ilości
zamieszkujących te okręgi osób;
2. Dokonano poprawki oczywistej pomyłki - w okręgu 9 tekst "Raciborska od nr 322 do końca
(numery nieparzyste)," zamieniono na tekst "Raciborska od nr 322 do końca (numery
parzyste), "
ie uwzględniono poprawki, polegającej na usunięciu z okręgu nr 8 ulicy Żytniej i przydzieleniu jej
do okręgu nr 3 oraz usunięciu z okręgu nr 3 odcinka ul. Raciborskiej od nr 264 do 302 (parzyste) i
od 447 do 479 (nieparzyste) i przydzieleniu go do okręgu nr 8.
W związku z tym, że w tym roku zasiedlone zostaną budynki komunalne na ulicy Korfantego,
okręg nr 8 miałby zdecydowanie wyższą w stosunku do jednolitej normy przedstawicielstwa ilość
mieszkańców.
Na koniec pragnę zwrócić uwagę na brzmienie art. 419 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks
Wyborczy ((Dz. U. r 21, poz. 112 z późn.zm), który to burmistrzowi przekazuje kompetencję
wnioskowania do Rady o podział na okręgi wyborcze, ich granice i numery.

W załączeniu przesyłam plik, którego używano podczas prac nad podziałem na okręgi wyborcze.
Zawiera on ilości mieszkańców, zamieszkujących poszczególne ulice oraz proponowane okręgi
wyborcze. W pliku zawarto również informację, dotyczącą propozycji podziału na obwody
głosowania.
Przesyłam również uchwały Rady Miasta Ryduhowy, dotyczące podziałów Miasta Ryduhowy na
okręgi wyborcze, które obowiązywały od 1992 roku.
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