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UCHWAŁA NR XXXVI/....../2018
RADY GMINY WIETRZYCHOWICE
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie podziału Gminy Wietrzychowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic
i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady
Gminy Wietrzychowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875, z późniejszymi zmianami), art. 418 § 1 i art. 419 §
2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 roku, poz. 15, z późn.
zm.) i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu
zwiekszenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania
niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 30) na wniosek Wójta Gminy
Wietrzychowice, Rada Gminy Wietrzychowice uchwala, co następuje:
§ 1. Dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Wietrzychowice dokonuje się
podziału Gminy Wietrzychowice na 15 jednomandatowych okregów wyborczych, ustala się
ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, zgodnie
z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XVI/115/2012 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 29 sierpnia
2012 roku w sprawie podziału Gminy Wietrzychowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich
granic i numerów w wyborach do Rady Gminy Wietrzychowice (Dz. Urz. Woj. Mał.
poz. 4385).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wietrzychowice.
§ 4. Uchwała podlega
Wyborczemu w Tarnowie.

przekazaniu

Wojewodzie

Małopolskiemu

i Komisarzowi

§ 5. Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo
wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Tarnowie, w terminie 5 dni od daty podania
uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wietrzychowice
i w sołectwach Gminy Wietrzychowice.
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Załącznik do Uchwały Nr ....................
Rady Gminy Wietrzychowice
z dnia ........ marca 2018
Podział Gminy Wietrzychowice na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Gminy
Wietrzychowice

Numer okręgu
wyborczego

Granice okręgu wyborczego

1
2

sołectwo Demblin
sołectwo Jadowniki Mokre nr: 1-70, 72-100, 289,
nieparzyste: 295-297, 300-308, 312-313, 315, 334,
335, 346, 349
sołectwo Jadowniki Mokre nr: 71, 101-186, 189-191,
213, 239, 298, parzyste: 314-316, 316 A, nieparzyste:
317-319, parzyste: 320-322A, nieparzyste: 323-325,
326, 331-333, 336-340, 344, 345, 350
sołectwo Jadowniki Mokre nr: 187-188, 193-212, 214238, 240-288, 290-294, 309-311, 318, 321, 324, 327330, 341-343, 347
sołectwo Miechowice Małe nr: 1-11, 15-22, parzyste:
24-32, 33-57, 70, 75, 106, 113-118, 128-131, parzyste:
138-140, nieparzyste: 135-141
sołectwo Miechowice Małe nr: parzyste:12-14,
nieparzyste: 23-29, 58-68, 71-74, 76-105, 107-112,
119-127, 132-134, 136
sołectwo Miechowice Wielkie nr: 2-26, 31, 36, 100101,113-161, 164-168, 170-176, 178, 179
sołectwo Miechowice Wielkie nr: 27-30, 32-35, 3799, 102-112,162-163, 169, 177
Sołectwa: Nowopole i Pałuszyce
sołectwo Sikorzyce nr: 3-42, 44-54, 59-64, 116-126,
nieparzyste: 129-131
sołectwo Sikorzyce nr: 43, 56, 65-115, 127, parzyste:
130-132, od 133 do końca
sołectwo Wietrzychowice nr: 1-47, 49-60, parzyste:
66-70, 71-84, 160-161, 169, 186
sołectwo Wietrzychowice nr: 48, 61-65, 67, 85-159,
163-168, 170-185, od 193 do końca
sołectwo Wola Rogowska nr: 1-66, 148-157, 159
sołectwo Wola Rogowska nr: 68-146, 158

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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Uzasadnienie
Podstawą zaproponowanego w niniejszym projekcie uchwały podziału gminy na okregi
wyborcze w wyborach do Rady Gminy Wietrzychowice jest ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r.
Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 roku, poz. 15, z póżniejszymi zmianami.) oraz Uchwała
Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 roku w sprawie wytycznych i wyjaśnień
dotyczących podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze. Zgodnie z art.
418 § 1 w/w ustawy w każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady w gminie
liczącej do 20 000 mieszkańców wybiera się jednego radnego.
Art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowi, że
w skład rady wchodzą radni w liczbie piętnastu w gminach do 20 000 mieszkańców. Gmina
Wietrzychowice na koniec grudnia 2017 roku r. liczyła 4003 mieszkańców, zatem w tym
przypadku liczba radnych pozostaje nie zmieniona.
Zgodnie z przepisem art. 419 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy
podział gminy na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych
w każdym okręgu ustala, na wniosek wójta, rada gminy według jednolitej normy
przedstawicielstwa. Projekt podziału Gminy Wietrzychowice na okręgi wyborcze opracowany
został zgodnie z zasadami zawartymi w w/w ustawie a obowiązek jego opracowania wynika
wprost z treści art.12 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. – o zmianie niektórych ustaw w
celu zwiekszenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania
niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 roku, poz. 130). Zgodnie z brzmieniem art.
418 § 1 Kodeksu wyborczego w każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady
w gminie liczącej do 20 000 mieszkańców wybiera się jednego radnego. Z uwagi na
dyspozycje w/w przepisu należy dokonać podziału gminy na 15 okręgów wyborczych.
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 Wietrzychowice. Zaproponowany podział gminy
na 15 okregów wyborczych obejmuje te same granice administracyjne okręgów które
funkcjonowały w wyborach do Rady Gminy Wietrzychowice w 2014 roku.
Na dzień 31 grudnia 2017 roku liczba mieszkańców w Gminie Wietrzychowice wyniosła
4003. Otrzymana liczba przedstawicielstwa wynosi 266,87 (4003: 15 = 266,87).
W związku z powyższym dokonano
jednomandatowe w następujący sposób:

podziału

gminy

na

okręgi

wyborcze

Okręg Nr 1 sołectwo Demblin

– liczba mieszkańców 295,

Okręg Nr 2 część sołectwa Jadowniki Mokre

– liczba mieszkańców 318,

Okręg Nr 3 część sołectwa Jadowniki Mokre

– liczba mieszkańców 328,

Okręg Nr 4 część sołectwa Jadowniki Mokre

– liczba mieszkańców 309,

Okręg Nr 5 część sołectwa Miechowice Małe

– liczba mieszkańców 238,

Okręg Nr 6 część sołectwa Miechowice Małe

– liczba mieszkańców 235,

Okręg Nr 7 część sołectwa Miechowice Wielkie

– liczba mieszkańców 261,

Okręg Nr 8 część sołectwa Miechowice Wielkie

– liczba mieszkańców 259,

Okręg Nr 9 sołectwa Nowopole i Pałuszyce

– liczba mieszkańców 191,
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Okręg Nr 10 część sołectwa Sikorzyce

– liczba mieszkańców 231,

Okręg Nr 11 część sołectwa Sikorzyce

– liczba mieszkańców 226,

Okręg Nr 12 część sołectwa Wietrzychowice

– liczba mieszkańców 319,

Okręg Nr 13 część sołectwa Wietrzychowice

– liczba mieszkańców 353,

Okręg Nr 14 część sołectwa Wola Rogowska

– liczba mieszkańców 244,

Okręg Nr 15 część sołectwa Wola Rogowska

– liczba mieszkańców 196.

Z uwagi na fakt, że dwie jednostki pomocnicze nie posiadały odpowiedniej liczby
mieszkańców - odpowiadającej normie przedstawicielstwa - dlatego wystąpiła konieczność
połączenia sąsiadujących ze sobą jednostek tj. sołectwo Nowopole i Pałuszyce dla
utworzenia okręgu wyborczego.
Uchwała Rady Gminy Wietrzychowice w sprawie okręgów wyborczych podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, podaniu do publicznej
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty - tj, umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy w Wietrzychowicach i na tablicach ogłoszeń w sołectwach Gminy Wietrzychowice.
Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje
Małopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu.

się

niezwłocznie

Wojewodzie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. – o zmianie niektórych ustaw
w celu zwiekszenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i
kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 roku, poz. 130) rada gminy
winna dokonać podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy w terminie
60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
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