INFORMACJA
Niniejszym przedstawia się projekt uchwały w sprawie podziału gminy Kozłów na
15 jednomandatowych okręgów wyborczych do wyborów samorządowych.
Zgodnie z przepisem art. 419 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks
wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 14
ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Przepisy wprowadzające ustawę –
Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zmianami) Rada Gminy na
wniosek Wójta dokonuje podziału na stałe jednomandatowe okręgi wyborcze.

- projekt -

UCHWAŁA NR ……………….
RADY GMINY KOZŁÓW
z dnia …………………. 2012 r.
w sprawie podziału gminy Kozłów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu.
Na podstawie art. 418 § 1 oraz art. 419 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
(Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy
wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 147, poz. 881 i Nr 149,
poz. 889) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
§1
Dokonuje się podziału Gminy Kozłów 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 Kozłów, zarządzonych po zakończeniu
kadencji Rady Gminy Kozłów, wybranej w wyborach w dniu 21 listopada 2010 roku.
§4
Z dniem zakończenia kadencji Rady Gminy Kozłów, wybranej w wyborach w dniu 21 listopada
2010 roku, traci moc uchwała Nr XXXVII/9/2002 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 14 czerwca 2002
roku w sprawie podziału gminy Kozłów na okręgi wyborcze do wyboru Rady Gminy w Kozłowie,
określenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłów.
§6

Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się Komisarzowi Wyborczemu w Krakowie
i Wojewodzie Małopolskiemu.
§7
Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do
Komisarza Wyborczego w Krakowie, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej
wiadomości.
§8
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz podaniu
do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
§9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Kozłów
Nr …. z dnia ………………. 2012 r.

PODZIAŁ GMINY KOZŁÓW NA OKRĘGI WYBORCZE
Numer
Granice okręgu wyborczego
okręgu
wyborczego

Ilość
radnych

1

Sołectwo BRYZDZYN

1

2

Sołectwo KAMIONKA

1

3

Sołectwo: KARCZOWICE

1

4

Sołectwo KĘPIE
– część położona na południe od drogi powiatowej nr 1180K (KozłówCharsznica) i drogi gminnej K140165 ( Kępie – Staszyn)

1

5

Sołectwo KĘPIE
– część położona na północ od drogi powiatowej nr 1180K (KozłówCharsznica) i drogi gminnej nr K140165 (Kępie-Staszyn)

1

6

Sołectwa BOGDANÓW I KOZŁÓW
- w Kozłowie część sołectwa leżąca po stronie zachodniej od torów
kolejowych Kielce - Kraków oraz część między torami kolejowymi Kielce
– Kraków a Linią Hutniczą Szerokotorową na południe od drogi
powiatowej nr 1183K (Kozłów -Przybysławice-Łazy)

1

7

Sołectwo KOZŁÓW
– część sołectwa od strony wschodniej wzdłuż drogi powiatowej nr
1194K (Książ – Żarnowiec) do skrzyżowania z drogą gminną K140163
(Kamionka-Kozłów), wschodnia część od drogi gminnej K140163
(Kamionka-Kozłów), północno-wschodnia strona od drogi 1194K (KsiążŻarnowiec) od skrzyżowania z drogą gminną K 140163 do działki
oznaczonej numerem ewid. 1043 włącznie (skrzyżowanie obok
Kościoła)

1

8

Sołectwo KOZŁÓW
- część sołectwa na zachód od drogi K140163 (Kamionka-Kozłów),
południowa część od drogi powiatowej 1194K (Książ-Zarnowiec) od

1

skrzyżowania z drgą gminną K140163 do skrzyżowania z drogą
powiatową 1183K, strona północna od drogi powiatowej 1183K od
skrzyżowania z drogą powiatową nr 1194K do torów kolejowych
Kraków-Kielce, część sołectwa położona od skrzyżowania dróg
powiatowych 1194K i 1198K (obok Kościoła) w kierunku zachodnim i
północnym
9

Sołectwo MARCINOWICE

1

10

Sołectwo ROGÓW I PRZYBYSŁAWICE
- w Przybysławicach część sołectwa od strony wschodniej do Rogowa
oraz do skrzyżowania dróg powiatowych nr 1193K i 1185K wraz z
koloniami (Zadole i Góry) położonymi wzdłuż drogi powiatowej nr 1183K
(Kozłów-Przybysławice-Łazy)

1

11

Sołectwo PRZYBYSŁAWICE
– zachodnia część sołectwa do skrzyżowania dróg powiatowych nr
1193K i 1183K (Kolonie Chrapy, Podlesie, Miechówka, Rzędówka, Doły
i Piaski)

1

12

Sołectwo PRZYSIEKA
–
część sołectwa położona na wschód od drogi wewnętrznej
zlokalizowanej na działce nr 349/2 (droga w kierunku PZZ) do
skrzyżowania z drogą powiatową 1180K oraz na wschód od drogi
gminnej K140171 wraz z koloniami leżącymi na południe od drogi
powiatowej 1180K (Kozłów-Charsznica)

1

13

Sołectwo PRZYSIEKA
- zachodnia część sołectwa wzdłuż drogi powiatowej nr 1180K od
skrzyżowania z drogą gminną K140171 i z drogą wewnętrzną
zlokalizowaną na działce nr 349/2 (droga w kierunku PZZ) wraz z
koloniami leżącymi na północ od drogi powiatowej 1180K (KozłówCharsznica)

1

14

Sołectwo WIERZBICA

1

15

Sołectwo WOLICA

1

RAZEM

15

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR …..................
RADY GMINY KOZŁÓW
Z DNIA …........................
Zgodnie z przepisem art. 419 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks
wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 14
ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Przepisy wprowadzające ustawę –
Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zmianami) rada gminy na
wniosek wójta dokonuje podziału na stałe jednomandatowe okręgi wyborcze. Przy
ustalaniu podziału gminy na okręgi wyborcze uwzględnia się liczbę mieszkańców
ujętych w stałym rejestrze wyborców danej gminy na koniec kwartału
poprzedzającego kwartał, w którym rada gminy dokonuje podziału na okręgi
wyborcze, według jednolitej normy przedstawicielstwa.
Według stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku liczba mieszkańców Gminy Kozłów
wynosiła 4.874 osoby. Zgodnie z wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej przez

liczbę mieszkańców, na podstawie której dokonywany jest podział na okręgi
wyborcze należy rozumieć sumę liczb:
− wyborców ujętych w rejestrze wyborców z urzędu,
− wyborców wpisanych do rejestru wyborców na wniosek,
− pozostałych osób zameldowanych w gminie na pobyt stały, za wyjątkiem
osób, co do których otrzymano zawiadomienie o wpisaniu do rejestru
wyborców w innej gminie.
Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.
U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w gminach do 20
tysięcy mieszkańców w skład rady gminy wchodzi 15 radnych.
Norma przedstawicielstwa w Gminie Kozłów wynosi 324,9333 (wyliczenie: 4.874
mieszkańców dzielone przez 15 mandatów). Następnie liczbę mieszkańców
sołectwa dzielimy przez normę przedstawicielstwa i jeśli ułamek mandatu jest
mniejszy niż 0,49 to dane sołectwo nie może mieć własnego okręgu wyborczego.
Należy wtedy dokonać przyłączenia do innego sołectwa. Mamy dwa takie
przypadki tj. sołectwa Bogdanów i Rogów, które niestety nie spełniają wymogów
ustawowych do bycia okręgiem. Natomiast w przypadku gdy sołectwo ma powyżej
normy 1,49 normy przedstawicielstwa należy podzielić go na odrębne okręgi. Tak
jest w przypadku Kozłowa, Kępia, Przybysławic i Przysieki. Sołectwo Rogów
proponuje się dodać do Przybysławic a sołectwo Bogdanów do Kozłowa.
Dokonując projektowanego podziału na okręgi wyborcze, oprócz norm
przedstawicielstwa czyli uwarunkowań matematycznych wzięto pod uwagę także
uwarunkowania topograficzne. Dołączona tabela przedstawia proponowany
podział mandatów wynikający z wyliczonego przedstawicielstwa.
Nowy podział Gminy na okręgi wyborcze będzie obowiązywał od nowej kadencji
organów jednostek samorządu terytorialnego w 2014 roku. W ciągu najbliższych 3
miesięcy czeka natomiast radę Gminy podział terytorium Gminy na obwody
głosowania. Stosowny projekt uchwały jest obecnie przygotowywany.
Przedstawiony Wysokiej radzie projekt podziału na okręgi wyborcze został
opracowany zgodnie z zasadami tworzenia okręgów wyborczych wynikających z
art. 417 -419 Kodeksu wyborczego i Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z
dnia 7 maja 2012 roku w sprawie wytycznych i wyjaśnień dotyczących podziału
jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze. 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.

GMINA KOZŁÓW

Stan na 30 czerwca 2012
Podział wyjściowy

Liczba
mieszkańc
ów

Norma
przedstawicielstwa

Mandaty z
normy
0,5 – 1,49

121

121:324,93 = 0,372

0

BRYZDZYN

406

406:324,93 = 1,249

1

KAMIONKA

408

408:324,93 = 1,255

1

KARCZOWICE

174

174:324,93 + 0,535

1

KĘPIE

522

522:324,93 + 1,606

2

podzielić

KOZŁÓW

997

997:324,93 + 3,068

3

podzielić

MARCINOWICE

474

474:324,93 + 1,458

1

PRZYBYSŁAWICE

521

521:324,93 + 1,603

2

podzielić

PRZYSIEKA

565

565:324,93 + 1,738

2

podzielić

ROGÓW

133

133:324,93 + 0,409

0

połączyć

WIERZBICA

273

273:324,93 + 0,861

1

WOLICA

280

280:324,93 + 0,861

1

4.874

324,93

15

Sołectwo
BOGDANÓW

RAZEM

połączyć

