
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Uzasadnienie 

do projektu uchwały nr …../ …… /2014 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia ……………… 2014 roku 

 
w sprawie podziału Powiatu Wodzisławskiego na okręgi wyborcze oraz określenia ich  

granic, numerów i liczby  radnych wybieranych w każdym okręgu   

W Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku Białej przeprowadzona została 
analiza podziału powiatu wodzisławskiego na stałe okręgi wyborcze, dokonanego uchwałą                  
nr XLIV/486/2010 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie podziału 
Powiatu Wodzisławskiego na okręgi wyborcze, ich numery, granice oraz liczbę radnych 
wybieranych w okręgu wyborczym (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 118, poz. 1892). Analiza 
została przeprowadzona z uwzględnieniem liczby mieszkańców, według stanu na dzień 31 
grudnia 2013 r., zamieszkałych na obszarze działania Rady Powiatu Wodzisławskiego, ujętych 
w stałym rejestrze wyborców na koniec roku poprzedzającego rok, w którym wybory mają być 
przeprowadzone. 

Zgodnie z art. 454 § 2 Kodeksu wyborczego okręgiem wyborczym, w wyborach do rady 
powiatu jest jedna gmina. W każdym okręgu wyborczym wybiera się od 3 do 10 radnych (art. 
453 Kodeksu wyborczego). Z przeprowadzonej, w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego 
analizy wynika, że liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym nr 5, dotyczącym gmin 
Godów, Marklowice, Mszana, obejmuje 5 radnych, a w uchwale o okręgach jest 4 radnych. 
Powoduje to wzrost liczby wybieranych radnych, do Rady Powiatu Wodzisławskiego, do 28 
osób, co jest niezgodne z ustaleniami wynikającymi z art. 373 Kodeksu wyborczego. W tej 
sytuacji wymagana jest korekta liczby radnych wybieranych do Rady Powiatu 
Wodzisławskiego, do 27 radnych. Stosownie do art. 419 § 2 pkt 2, w związku z art. 450, 
Kodeksu wyborczego, gdy w wyniku postępowania polegającego na zaokrąglaniu ułamków 
liczby mandatów wybieranych w okręgu wyborczym, równych lub większych od 1/2, jakie 
wynikają z zastosowania normy przedstawicielstwa, w górę do liczby całkowitej, liczba radnych 
wybieranych okręgach przewyższa liczbę wynikającą z art 373 Kodeksu wyborczego (liczbę 
radnych wybieranych do Rady Powiatu Wodzisławskiego, ustaloną przez Wojewodę Śląskiego 
– 27 radnych), to mandat nadwyżkowy odejmuje się w tym okręgu wyborczym, w którym 
norma  przedstawicielstwa jest najmniejsza.  

Najmniejsza norma przedstawicielstwa (5081,5000) jest w okręgu wyborczym nr 6, 
obejmującym Gminę Gorzyce. W tym okręgu odejmuje się nadwyżkowy mandat. Gmina 
Gorzyce, mimo zmniejszenia się liczby wybieranych radnych z 4 radnych do 3 radnych, nadal 
pozostaje okręgiem wyborczym. Wynika to z art. 453 Kodeksu wyborczego.  

W okręgu wyborczym obejmującym gminy: Godów, Marklowice, Mszana, ustalonym uchwałą 
o okręgach, wybieranych jest 5 radnych, to jest o 1 radnego więcej w porównaniu z liczbą 
radnych wybieranych w tym okręgu na podstawie uchwały o okręgach. 

Liczbę radnych wybieranych w okręgu wyborczym ustala, na wniosek Starosty, Rada Powiatu 
według jednolitej normy przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców 



powiatu przez liczbę radnych wybieranych do danej rady, ale po odjęciu mandatu 
nadwyżkowego (art. 419 § 2, w związku z art. 450 Kodeksu wyborczego). 

Jednocześnie, uwzględniając sugestie Komisarza Wyborczego Delegatury w Bielsku - Białej   
proponuje się wprowadzenie zmian, które nie mają charakteru ustawowego, a polegają na 
nadaniu innych numerów okręgom wyborczym. Wydaje się zasadne ustalenie numerów granic 
okręgów wyborczych z uwzględnieniem kierunku ruchu wskazówek zegara. 

Porównanie wyników analizy podziału mandatów w okręgach wyborczych,                                      
z uregulowaniami wynikającymi z uchwały z dnia 25 marca 2010 r. oraz uwzględnienie sugestii 
Komisarza Wyborczego dotyczących nadania innych numerów okręgom wyborczym, prowadzi 
do konieczności dokonania zmian w podziale na stałe okręgi wyborcze, na podstawie art. 419 § 
2, w związku z art. 450 Kodeksu wyborczego. Zmiany polegają na: 

1) zmniejszeniu liczby wybieranych radnych z 4 do 3 w dotychczasowym okręgu 
wyborczym nr 6 obejmującym Gminę Gorzyce, 

2) zwiększeniu liczby wybieranych radnych w dotychczasowym okręgu wyborczym nr 5 
obejmującym gminy: Godów, Marklowice, Mszana, 

3) nadaniu nowych numerów okręgom wyborczym, zgodnie z poniższym zestawieniem: 
 

Numer okręgu 
wyborczego 

Granice okręgu wyborczego 
Liczba radnych wybieranych 

w okręgu wyborczym 

1 Gmina Gorzyce 3 

2 Gmina Wodzisław Śląski 8 

3 Gminy: Lubomia, Pszów 4 

4 Gmina Rydułtowy 4 

5 Gmina Radlin 3 

6 Gminy: Godów, Marklowice, Mszana 5 

 

Projekt uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego przed jej podjęciem, stosownie do art. 
454 § 6 Kodeksu Wyborczego oraz zgodnie z opinią Państwowej Komisji Wyborczej (pismo 
ZPOW 703-47/14, z dnia 25 maca 2014), podlega zaopiniowaniu przez rady łączonych gmin. 

Podjęcie uchwały jest więc uzasadnione. 
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