
 
 
                                                                                        
                                                 Uchwała Nr 
                                        Rady   Gminy Charsznica  
                                     z dnia                       2012 roku                                           
 
      w sprawie podziału Gminy Charsznica  na okręgi wyborcze ustalenia ich granic i  
      numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady  
      Gminy Charsznica. 
 
 
                   Na podstawie art .18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  
      gminnym (Dz.U.z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) ,art.419 § 2, i w § 4 ustawy z dnia 
      5 stycznia 2011 roku-Kodeks wyborczy (Dz.U.Nr 21 poz.112 z póź. zm.) i art.13 ustawy z dnia  
      5 stycznia 2011 roku-Przepisy wprowadzające ustawę -Kodeks wyborczy (Dz.U.Nr 21poz.113 
      z póź.zm.)  , na wniosek Wójta Gminy -uchwala się , co następuje: 
 
 
                                                               § 1                   
 
 
      Dokonuje się podziału Gminy Charsznica na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych . 
    
 
                                                               § 2 
       
      Numery ,granice oraz liczbę radnych  wybieranych w poszczególnych okręgach  
      wyborczych określa  załącznik  nr 1 do niniejszej uchwały. 
      
                                                               § 3 
 
     Uchwała ma zastosowanie  do wyborów do Rady Gminy Charsznica ,zarządzonych po  
     zakończeniu kadencji Rady Gminy Charsznica  wybranej w wyborach w dniu 21 listopada 
     2010 roku. 
      
                                                             § 4      
 
     Z dniem zakończenia kadencji Rady Gminy Charsznica ,wybranej w wyborach w dniu  
     21 listopada 2010 roku traci moc uchwała Nr XL/227/2002   Rady Gminy w Charsznicy z dnia 
     29  czerwca 2002 roku   w sprawie  podziału Gminy Charsznica na okręgi wyborcze dla wyboru 
     Rady Gminy w Charsznicy ,określenia ich granic ,numerów i liczby wybieranych radnych w  
     każdym okręgu wyborczym. 
 
       
                                                             § 5 
    
 
      Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 
 
                                                               



 
                                                              
                                                              § 6 
 
 
    Uchwała  podlega  przekazaniu po jednym egzemplarzu Wojewodzie Małopolskiemu      
     i Komisarzowi Wyborczemu w Krakowie. 
 
                                                               § 7 
 
    Na ustalenia Rady Gminy w sprawie okręgów wyborczych ,podjęte w niniejszej    uchwale    
    wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza  
    Wyborczego w Krakowie w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej 
     uchwały. 
 
                                                              § 8 
 
   Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego  oraz 
   ogłoszeniu przez rozwieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Charsznica. 



 
                                                                                                  Załącznik do uchwały Nr 
                                                                                                  Rady Gminy Charsznica 
                                                                                                  z dnia             2012 roku. 
 
 
 
                                Podział Gminy Charsznica na okręgi wyborcze. 
 
Numer 
okręgu 

 
Granice okręgu 

Liczba 
wybieranych 
radnych w 
okręgu. 

1 Sołectwo Miechów-Charsznica,ulice:Cicha , Kolejowa , Młyńska, 
Ogrodowa, Szarkowiec,Żarnowiecka. 

1 

2 Sołectwo Miechów-Charsznica,ulice:Dolna,Działki,Górna,Kolonia 
Chodów, 
Krótka,Mickiewicza,Miechowska od torów kolejowych do skrzyżowania z 
prawej strony  z ulicą B.Skowrona ,z lewej strony do granicy sołectwa 
Ciszowice,Polna ,Rzemieślnicza,Słoneczna ,Szkolna. 

1 

3 Sołectwo Miechów-Charsznica,ulice:B.Skowrona,Miechowska od 
skrzyżowania z ulicą B.Skowrona do granicy z sołectwem Chodów, 
Osiedlowa,Pomowska,Sportowa,XX Lecia.  

1 

4 Sołectwo Chodów,Sołectwo Ciszowice. 1 

5 Sołectwo Witowice,Sołectwo Szarkówka. 1 

6 Sołectwo Swojczany-część sołectwa położona  po prawej i lewej stronie  
drogi  nr ewidencyjny 727 i część sołectwa  po prawej i lewej stronie drogi 
nr ewidencyjny 729/1do skrzyżowania z drogą nr ewidencyjny 748/1, 
sołectwo Dąbrowiec. 
 

1 

7 Sołectwo Swojczany  -za wyjątkiem części sołectwa z prawej i lewej 
stronie  drogi  nr ewidencyjny 727 i części sołectwa z prawej i lewej stronie 
drogi nr ewidencyjny 729/1do skrzyżowania z drogą nr ewidencyjny 748/1 

1 

8 Sołectwo Pogwizdów, Sołectwo Marcinkowice. 1 

9 Sołectwo Uniejów Rędziny. 1 

10 Sołectwo Charsznica. 1 

11 Sołectwo Uniejów Kolonia,Sołectwo Uniejów Parcela,Sołectwo 
Chodowiec. 

1 

12 Sołectwo Jelcza. 1 

13 Sołectwo Tczyca  -część sołectwa po prawej i lewej stronie drogi nr 
ewidencyjny działki 961/1 od sołectwa Wierzbie do skrzyżowania z drogą 
nr ewidencyjny działki 974 i część sołectwa po prawej i lewej stronie dróg  
nr  ewidencyjny działek 974, 973,1138,   Sołectwo Wierzbie 

1 

14 Sołectwo Tczyca -za wyjątkiem części sołectwa po prawej i lewej stronie 
drogi nr ewidencyjny działki 961/1 od sołectwa Wierzbie do skrzyżowania z 
drogą nr ewidencyjny działki 974 i części sołectwa po prawej i lewej stronie 
dróg  nr  ewidencyjny działek 974, 973,1138,  

1 

15 Sołectwo Podlesice. 1 



 
 
                                                         Uzasadnienie 
                                                                                                                                                                                       
 
       Zgodnie z przepisem art.419 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku -Kodeks Wyborczy  
      (Dz.U.Nr 21 poz. 112 ze zm. ) podział na okręgi wyborcze ,ich granice i numery oraz liczbę 
      radnych wybieranych w każdym okręgu ustala, na wnosek wójta rada gminy.Obowiązek          
      sporządzenia projektu podziału Gminy Charsznica wynika wprost z treści art.13 ust.1 ustawy 
      z dnia 5 stycznia 2011 roku- Przepisy wprowadzające ustawę -Kodeks wyborczy (Dz.U.Nr 
      21poz.113 ze zm.).Zgodnie z tym przepisem rada gminy ma obowiązek dokonać podziału  
      gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy w terminie 15 miesięcy od dnia wejścia 
      życie tejże ustawy.Ponieważ datą wejścia w życie ustawy był dzień 1 sierpnia 2011 roku    
      uchwała w przedmiotowej sprawie winna zostać podjęta do końca października 2012 roku. 
 
      Podział na okręgi wyborcze w Gminie Charsznica opracowany został zgodnie z zasadami 
      zawartymi w przepisach ustawy. 
      Proponowany w uchwale podział  wprowadza  zmiany w dotychczasowym podziale na okręgi  
      wyborcze. W miejsce  7 okręgow jednomandatowych i 3 okręgów wielomandatowych  
      wprowadza się 15 okręgów jednomandatowych (taka ilość mandatów-zgodnie z art.17 ustawy 
      o samorządzie gminnym-przypada na gminy o liczbie mieszkańców do 10000). 
     Wynika to z wprowadzenia jednomandatowego systemu wyborczego -zgodnie z brzmieniem  
      art.418 § 1 Kodeksu wyborczego w każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru  
      w gminie nie będącej miastem na prawach powiatu  wybiera się jednego  radnego.   
      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 Charsznica.  Na dzień 30 czerwca 2012 roku 
      liczba mieszkańców w Gminie Charsznica  wynosiła 7685 osób.Jednolita norma                                        
      przedstawicielstwa  wynosi: 
      7685 : 15=512,33 osób.Liczba mandatów przypadających na poszczególne sołectwa gminy 
      po zastosowaniu jednolitej normy przedstawicielstwa  przedstawia się następująco: 
 
       

SOŁECTWO Liczba 
mieszkańców 

Mandaty Mandaty 
zaokręglenie 

Liczba 
mieszkańców na 
mandat 

Miechów-Charsznica 1679 3,28 3 569,67 

Charsznica 376 0,73 1 376 

Chodowiec 78 0,15 0 0 

Chodów 350 0,68 1 350 

Ciszowice 234 0,46 0 0 

Dąbrowiec 157 0,31 0 0 

Jelcza 539 1,05 1 539 

Marcinkowice 206 0,4 0 0 

Podlesice 421 0,82 1 421 

Pogwizdów 261 0,51 1 261 

Swojczany 845 1,65 2 422,5 

Szarkówka 245 0,48 0 0 



Tczyca 807 1,58 2 403,5 

Uniejów Kolonia 286 0,56 1 286 

Uniejów Parcela 116 0,23 0 0 

Uniejów Rędziny 422 0,82 1 422 

Wierzbie 206 0,4 0 0 

Witowice 457 0,89 1 457 

Razem 7685 XXXXXX 15 XXXXXX 

 
 
   Przy określeniu liczby mandatów przypadających na sołectwo zastosowano zapis art.419 § 2 pkt.1 
   Kodeksu wyborczego,zgodnie z którym ułamki liczby mandatów wybieranych w okręgu          
   wyborczym równe lub większe od 1/2 , jakie wynikają z zastosowania normy przedstawicielstwa, 
   zaokrągla się w górę do liczby całkowitej. 
 
  Z uzyskanych wyliczeń wynika  iż  sołectwa Chodowiec,Ciszowice,Dąbrowiec,Marcinkowice, 
  Szarkówka,Uniejów Parcela, Wierzbie  posiadają zbyt małą liczbę mieszkańców ,wykluczjącą  
  możliwość  stworzenia jednomandatowych okręgow.Koniecznym zatem jest połączenie tych 
  sołectw z innymi sołectwami i tak  :sołectwo Marcinkowice połączono z sołectwem Pogwizdów, 
  sołectwo Uniejów Parcela z sołectwem Uniejów  Kolonia  i z sołectwem Chodowiec, sołectwo  
  Ciszowice z sołectwem Chodów, sołectwo Szarkówka z sołectwem Witowice ,sołectwo  
  Dąbrowiec z sołectwem Swojczny oraz sołectwo Wierzbie z sołectwem Tczyca. 
 
  W przypadku miejscowości , na które przypada większa niż 1 liczba mandatów dokonano podzału  
   na okręgi od 2-ch do 3-ch. 
 
   W przypadku sołectwa Miechów-Charsznica jako podstawowe kryterium przyjęto zwartość i 
   spójność obszarową nowotworzonych okręgów oraz zachowanie zbliżonej normy  
   przedstawicielstwa. 
   W przypadku sołectw  Tczyca + Wierzbie oraz Swojczany + Dąbrowiec uwzględniono  
   funcjonujący od lat podział miejscowości i wynikające stąd przyzwyczajenia mieszkańców. 
 
   Ostateczny podział Gminy Charsznica na okręgi wyborcze oraz związane z nim dane przedstawia 
   poniższa tabela: 

Nr 
okrę
gu 

Mandaty -wg 
jednolitej 
normy 

Mieszkańców 
na mandat 

                                   Granice okręgu 

1 1,18 602 Sołectwo Miechów-Charsznica ,ulice:Cicha ,Kolejowa , 
Młyńska,Ogrodowa,Szarkowiec,Żarnowiecka. 

2 1,04 531 Sołectwo Miechów-Charsznica ,ulice:Dolna,Działki , 
Górna,Kolonia Chodów, Krótka,Mickiewicza,Miechowska  
od torów kolejowych do skrzyżowania z prawej strony z ulicą 
B.Skowrona ,z lewej strony do granicy sołectwa Ciszowice, 
Polna,Rzemieślnicza,Słoneczna ,Szkolna. 

3 1,07 546 Sołectwo Miechów-Charsznica,ulice:B.Skowrona, 
Miechowska od skrzyżowania z ulicą B.Skowrona do granicy 
z sołectwem Chodów,Osiedlowa, Pomowska,Sportowa,  
XX lecia. 



4 1,14 584 Sołectwo Chodów,Sołectwo Ciszowice. 

5 1,37 702 Sołectwo Witowice, Sołectwo Szarkówka. 

6 1,03 526 Sołectwo Swojczany -część sołectwa po prawej i lewej 
stronie drogi nr ewidencyjny działki 727 i część sołectwa po 
prawej i lewej stronie drogi  nr ewidencyjny działki 729/1 do 
skrzyżowania z drogą  nr ewidencyjny działki 748/1,sołectwo 
Dąbrowiec. 

7 0,93 476 Sołectwo  Swojczany -za wyjątkiem  części sołectwa po 
prawej i lewej stronie drogi nr ewidencyjny działki 727 i 
części sołectwa po prawej i lewej stronie drogi  nr 
ewidencyjny działki 729/1 do skrzyżowania z drogą  nr 
ewidencyjny działki 748/1. 

8 0,91 467 Sołectwo Pogwizdów,sołectwo Marcinkowice. 

9 0,82 422 Sołectwo Uniejów Rędziny. 

10 0,73 376 Sołectwo Charsznica. 

11 0,94 480 Sołectwo Uniejów Kolonia, sołectwo Uniejow Parcela, 
sołectwo Chodowiec. 

12 1,05 539 Sołectwo Jelcza. 

13 1,01 518 Sołectwo Tczyca -część sołectwa po prawej i lewej stronie 
drogi nr ewidencyjny działki 961/1 od sołectwa Wierzbie do 
skrzyżowania z drogą nr ewidencyjny działki 974 i część 
sołectwa  po prawej i lewej stronie dróg  nr  ewidencyjny 
działek 974, 973,1138, ,sołectwo Wierzbie. 

14 O,97 495 Sołectwo Tczyca- za wyjątkiem części po prawej i lewej 
stronie drogi nr ewidencyjny działki 961/1 od sołectwa 
Wierzbie do skrzyżowania z drogą nr ewidencyjny działki 
974 i części sołectwa  po prawej i lewej stronie dróg  nr  
ewidencyjny działek 974, 973,1138.  

15 0,82 421 Sołectwo Podlesice. 

 
 
 
     Projekt  podziału został skonsultowany z Delegaturą Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie    
     i został przedłożony komisjom stałym Rady Gminy.Ponadto był podany do publicznej  
     wiadomości poprzez umieszczeniena stronie internetowej Urzędu Gminy i na tablicy ogłoszeń 
     Urzędu Gminy. 
 
 
 


