
                                                         Uzasadnienie
                                                                                                                                                                

       Zgodnie z przepisem art.419 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku -Kodeks Wyborczy 
      (tj. Dz. U. z 2017 r poz. 15 ze zm ) podział na okręgi wyborcze ,ich granice i numery oraz liczbę
      radnych wybieranych w każdym okręgu ustala, na wniosek wójta rada gminy. Obowiązek         
      sporządzenia projektu podziału Gminy Charsznica wynika wprost z treści art.12 ustawy
      z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli 
      w procesie wybierania ,funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych 
      (Dz. U. z 2018 roku poz. 130).Zgodnie z tym przepisem rada gminy ma obowiązek dokonać 
      podziału  gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy w terminie 60 dni  od dnia 
      wejścia  w  życie tejże ustawy. Ponieważ datą wejścia w życie ustawy był dzień 31 stycznia    
      2018 roku   uchwała w przedmiotowej sprawie winna zostać podjęta do dnia 3 kwietnia 2018 
      roku.   Podział na okręgi wyborcze w Gminie Charsznica opracowany został zgodnie z 
      zasadami   zawartymi w przepisach ustawy.
      Proponowany w uchwale podział nie  wprowadza  zmian w dotychczasowym podziale na okręgi
      wyborcze.
      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 31 grudnia 2017  roku
      liczba mieszkańców w Gminie Charsznica  wynosiła 7483  osób. Jednolita norma                        
      przedstawicielstwa  wynosi:
      7483 : 15=498,87  osób. Liczba mandatów przypadających na poszczególne sołectwa gminy
      po zastosowaniu jednolitej normy przedstawicielstwa  przedstawia się następująco:

      

SOŁECTWO Liczba 
mieszkańców

Mandaty Mandaty 
zaokrąglenie

Liczba 
mieszkańców na 
mandat

Miechów-Charsznica 1658 3,32 3 552,67

Charsznica 363 0,73 1 363

Chodowiec 84 0,17 0 0

Chodów 349 0,70 1 349

Ciszowice 239 0,48 0 0

Dąbrowiec 156 0,31 0 0

Jelcza 523 1,05 1 523

Marcinkowice 189 0,38 0 0

Podlesice 403 0,81 1 403

Pogwizdów 250 0,50 1 250

Swojczany 826 1,66 2 413

Szarkówka 231 0,46 0 0

Tczyca 784 1,57 2 392

Uniejów Kolonia 289 0,58 1 289

Uniejów Parcela 106 0,21 0 0



Uniejów Rędziny 404 0,81 1 404

Wierzbie 191 0,38 0 0

Witowice 438 0,88 1 438

Razem 7483 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 ,wykluczającą 
  możliwość  stworzenia jednomandatowych okręgów .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 częścią sołectwa Swojczny oraz sołectwo Wierzbie z częścią sołectwa  Tczyca.

  W przypadku miejscowości , na które przypada większa niż 1 liczba mandatów dokonano podziału
   na okręgi .Są to Miechów-Charsznica , Swojczany i Tczyca.

   W przypadku sołectwa Miechów-Charsznica jako podstawowe kryterium przyjęto zawartość i
   spójność obszarową  nowo tworzonych okręgów oraz zachowanie zbliżonej normy 
   przedstawicielstwa.
   W przypadku sołectw  Tczyca + Wierzbie oraz Swojczany + Dąbrowiec uwzględniono 
   funkcjonujący 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

Mieszkańcó
w na mandat

                                   Granice okręgu

1 1,19 595 Sołectwo Miechów-Charsznica ,ulice:Cicha ,Kolejowa , 
Młyńska,Ogrodowa,Szarkowiec,Żarnowiecka.

2 1,04 521 Sołectwo Miechów-Charsznica ,ulice:Dolna,Działki , 
Górna,Kolonia Chodów, Krótka,Mickiewicza,Miechowska 
od torów kolejowych do skrzyżowania z prawej strony z ulicą 
Tadeusza Kościuszki ,z lewej strony do granicy sołectwa 
Ciszowice, Polna,Rzemieślnicza,Słoneczna ,Szkolna.

3 1,08 542 Sołectwo Miechów-Charsznica,ulice:Tadeusza Kościuszki, 
Miechowska od skrzyżowania z ulicą Tadeusza Kościuszki do 
granicy z sołectwem Chodów,Osiedlowa, Pomowska, Sportowa,
XX lecia.

4 1,18 588 Sołectwo Chodów,Sołectwo Ciszowice.



5 1,34 669 Sołectwo Witowice, Sołectwo Szarkówka.

6 1,05 525 Sołectwo Swojczany-
część sołectwa leżąca wzdłuż dróg (obie strony)  oznaczonych 
numerami ewidencyjnymi 727,732,734/1 w 
obrębie Swojczany i część sołectwa leżąca wzdłuż drogi 
oznaczonej nr  ewidencyjnym 729/1 w  obrębie Swojczany z 
jednej strony do  skrzyżowania z drogą oznaczoną
nr ewidencyjnym 748/1 w  obrębie Swojczany, z drugiej strony 
do  działki oznaczonej nr ewidencyjnym 517/1 w 
obrębie Swojczany włącznie,  Sołectwo  Dąbrowiec

7 0,92 457 Sołectwo Swojczany- za  wyjątkiem części sołectwa
leżącego wzdłuż dróg  (obie strony) oznaczonych
numerami ewidencyjnymi 727,732,734/1  w  obrębie
Swojczany i  części sołectwa leżącego wzdłuż
drogi oznaczonej nr  ewidencyjnym 729/1 w 
obrębie Swojczany z jednej strony do  skrzyżowania
z drogą oznaczoną  nr ewidencyjnym 748/1 w  obrębie
Swojczany, z drugiej strony do działki oznaczonej nr 
ewidencyjnym 517/1 w  obrębie Swojczany włącznie.

8 0,88 439 Sołectwo Pogwizdów,sołectwo Marcinkowice.

9 0,81 404 Sołectwo Uniejów Rędziny.

10 0,73 363 Sołectwo Charsznica.

11 0,96 479 Sołectwo Uniejów Kolonia, sołectwo Uniejów Parcela,
sołectwo Chodowiec.

12 1,05 523 Sołectwo Jelcza.

13 0,89 446 Sołectwo Tczyca- część sołectwa leżąca wzdłuż drogi
oznaczonej nr  ewidencyjnym 961/1 w obrębie  Tczyca od 
sołectwa Wierzbie z jednej strony do  skrzyżowania
z  drogą oznaczoną nr ewidencyjnym 974 w obrębie
Tczyca, z drugiej strony do działki oznaczonej nr
ewidencyjnym 248  w  obrębie Tczyca  włącznie,
część sołectwa położona po prawej stronie (poruszając się
od  skrzyżowania z  drogą oznaczoną nr ewidencyjnym 961/1 
w  obrębie Tczyca w  stronę Swojczan) drogi oznaczonej
nr ewidencyjnym  974 w  obrębie Tczyca i część sołectwa
leżąca wzdłuż drogi (obie strony)  oznaczonej nr ewidencyjnym 
973 w  obrębie Tczyca , Sołectwo  Wierzbie

14 1,06 529 Sołectwo Tczyca - za  wyjątkiem części sołectwa leżącego
wzdłuż drogi  oznaczonej nr ewidencyjnym 961/1 w 
obrębie Tczyca od  sołectwa Wierzbie  z jednej strony do 
skrzyżowania z drogą oznaczoną nr ewidencyjnym 974 
w  obrębie Tczyca, z drugiej strony do  działki oznaczonej
nr ewidencyjnym  248 w  obrębie Tczyca włącznie, części
sołectwa leżącego po prawej stronie  (poruszając się od 
skrzyżowania z  drogą oznaczoną nr ewidencyjnym 961/1 



w  obrębie Tczyca w  stronę Swojczan) drogi oznaczonej
nr ewidencyjnym  974 w obrębie Tczyca i  części sołectwa
leżącego wzdłuż drogi (obie strony)  oznaczonej nr 
ewidencyjnym 973 w obrębie Tczyca. 

15 0,81 403 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 umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy i na tablicy ogłoszeń
     Urzędu Gminy.


