UCHWAŁA NR XXXII/335/2018
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 16 marca 2018 r.
w sprawie podziału Gminy Czarny Dunajec na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów
i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
Na podstawie art. 419 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 15, ze
zmianami Dz. U. z 2017 r. poz. 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130, 138) oraz art. 12 ust. 1 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. z 2018 r. poz. 130), na wniosek
Wójta Gminy, uchwala się co następuje:
§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Czarny Dunajec na 3 okręgi wyborcze.
§ 2. Numery, granice okręgów wyborczych oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach
wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Na ustalenia niniejszej Uchwały wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia
skargi do właściwego miejscowo komisarza wyborczego w terminie 5 dni od daty podania uchwały do
publicznej wiadomości.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XX/180/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie podziału Gminy Czarny Dunajec na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Czarny Dunajec
zmieniona Uchwałą Nr XXXVIII/360/2014 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 24 stycznia 2014 r.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Dunajec.
§ 6. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na
tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w sołectwach.
2. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Małopolskiemu oraz
właściwemu komisarzowi wyborczemu.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
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Załącznik do Uchwały Nr XXXII/335/2018
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 16 marca 2018 r.
Numery, granice okręgów wyborczych oraz liczba radnych wybieranych w poszczególnych okręgach
wyborczych na terenie Gminy Czarny Dunajec

Nr
okręgu
1

2

3

Granice okręgu wyborczego
- sołectwa
Czarny Dunajec
Wróblówka
Podczerwone
Koniówka
Chochołów
Pieniążkowice
Dział
Odrowąż
Załuczne
Podszkle
Piekielnik
Ciche
Ratułów
Czerwienne
Stare Bystre

Liczba radnych wybieranych
w okręgu
7

6

8
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXII/355/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 16 marca 2018 r.
w sprawie podziału Gminy Czarny Dunajec na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic,
numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
Zgodnie z art. 12 ust. 1 i art 13 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. z 2018 r. poz. 130), rady gmin
zobowiązane są do dokonania podziału gmin na okręgi wyborcze w wyborach do rady
gminy. Podział musi zostać dokonany w terminie 60 dni od wejścia w życie wymienionej
ustawy – tj. od daty 31 stycznia 2018 r.
W gminach o liczbie mieszkańców powyżej 20000 tworzy się okręgi, z liczbą wybieranych
radnych od 5 do 8 (art 418 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy– tj. Dz.
U. z 2017 r. poz. 15 ze zmianami)
Proponowany podział na okręgi w Gminie Czarny Dunajec zakłada utworzenie 3-ech
okręgów i nawiązuje do podziału jaki funkcjonował już w przeszłości (przed wejściem
wżycie regulacji ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy):
Okręg nr 1 – Czarny Dunajec, Wróblówka, Podczerwone, Koniówka, Chochołów
Okręg nr 2 – Pieniążkowice, Dział, Odrowąż, Załuczne, Podszkle, Piekielnik
Okręg nr 3 – Ciche, Ratułów, Czerwienne, Stare Bystre
Obliczając liczbę mandatów dla poszczególnych okręgów dokonane zostało najpierw,
zgodnie z art 419 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, wyliczenie
jednolitej normy przedstawicielstwa poprzez podzielenie liczby mieszkańców Gminy
według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. (22279) przez liczbę radnych wybieranych do
Rady Gminy Czarny Dunajec (21). Uzyskana w efekcie wyliczenia jednolita norma
przedstawicielstwa wynosi 1060,90.
Następnie liczbę mieszkańców w okręgach (wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.)
podzielono przez jednolitą normę przedstawicielstwa. Dane będące podstawą obliczeń oraz
wyniki obliczeń przedstawia poniższa tabela:
Nr
okręgu

1

Sołectwa

Liczba
mieszkańców

Liczba
mieszkańców w
proponowanych
okręgach

1
Czarny Dunajec
Wróblówka
Podczerwone
Koniówka
Chochołów

2
3834
577
980
417
1212
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Ilość
przypadających
mandatów

3

Iloraz liczby
mieszkańców
oraz jnp
(zaokrąglenie
do 1 miejsca
po przecinku)
4

7020

(6,6)

7

5
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2

3

Pieniążkowice
Dział
Odrowąż
Załuczne
Podszkle
Piekielnik

889
520
1003
769
882
2445

Ciche
Ratułów
Czerwienne
Stare Bystre

3094
2258
1661
1738

Razem:

22279

6508

(6,1)

6

8751

(8,2)

8

21

Wyniki dokonanych obliczeń potwierdzają możliwość dokonania podziału na proponowane 3
okręgi. Zgodnie z art 419 § 2 pkt 1 - w przypadku okręgu nr 1 ułamek wynikający z
podzielenia liczby mieszkańców przez jednolitą normę przedstawicielską, większy niż ½
mandatu, podlega zaokrągleniu w górę – do 7 mandatów. Na tej samej podstawie zaokrąglono
w dół ułamki mniejsze niż ½ wyliczone dla okręgów 2 i 3. Suma uzyskanych w wyniku
obliczeń i zaokrągleń mandatów odpowiada ustawowej liczbie radnych wybieranych w
gminie powyżej 20000 mieszkańców – tj. 21.
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