UCHWAŁA NR XXXVII/571/2018
RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE
z dnia 16 marca 2018 r.
w sprawie podziału gminy Miechów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu.
Na podstawie art. 418 § 1 oraz art. 419 §2 i §4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U.
z 2017r. poz. 15 z późn. zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2017 r, poz. 1875 z późn. zm.), oraz w związku z art. 12 ust. 1 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 r. poz. 130) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Miechów na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.
§ 2. 1. Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych określa
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Granice okręgów wyborczych określa mapa, stanowiąca załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Podział na okręgi ma zastosowanie do kadencji Rady Miejskiej w Miechowie, następującej po zakończeniu
obecnej kadencji Rady Miejskiej w Miechowie wybranej w wyborach w dniu 16 listopada 2014 roku.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIII/287/2012 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 29 października 2012 roku
w sprawie podziału gminy Miechów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu oraz uchwała Nr XXXIII/512/2017 Rady Miejskiej w Miechowie
z dnia
18 października 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/287/2012 Rady Miejskiej
w Miechowie
z dnia 29 października 2012 roku w sprawie podziału gminy Miechów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic
i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, z dniem zakończenia kadencji Rady Miejskiej
w Miechowie wybranej w wyborach w dniu 16 listopada 2014 r.
§ 5. 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.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Miechów.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz podaniu do
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 9. Po jednym egzemplarzu
i Wojewodzie Małopolskiemu.
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/571/2018
Rady Miejskiej w Miechowie
z dnia 16 marca 2018 r.
Podział Gminy Miechów na okręgi wyborcze
Numer
okręgu
wyborczego
1

2
3
4
5

6
7

8
9

10
11
12
13

Granice okręgu wyborczego
Osiedle Nr 1
obejmuje ulice: Stanisławy Daneckiej, 106 Dywizji Piechoty AK,
Folusz, Janów Dolny, Janów Górny, Krótka, Ogrodowa,
Partyzantów, Podmiejska, Podzamcze, Poprzeczna, Henryka
Sienkiewicza, Juliusza Słowackiego, Jana Sobieskiego, Walki
Zbrojnej
Osiedle nr 7
obejmuje ulice: Kolejowa, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Osiedle
Kolejowe.
Osiedle Nr 2 I
obejmuje ulice: Jagiellońska, Osiedle Młodych, Targowa,Wesoła
Osiedle Nr 2 II
obejmuje ulice: Michała Drzymały, Polna, Racławicka, Szpitalna
Osiedle Nr 2 III
obejmuje ulice: Zbigniewa Pęckowskiego, Józefa Piłsudskiego,
Powstańców 1863 r., Osiedle Stefana Żeromskiego, Spacerowa
Osiedle Nr 3
obejmuje ulice: Jaksy, Wojciecha Głowackiego,
Jana Kilińskiego, Mikołaja Kopernika, Jana Matejki,
Miechowity, Adama Mickiewicza, Plac Tadeusza Kościuszki, Rynek,
Ks.Skorupki, Służba Polsce, Warszawska, Wspólna
Osiedle Nr 4
obejmuje Osiedle Parkowe
Osiedle Nr 5
obejmuje ulice: Józefa Bema, Józefa Dwernickiego, Graniczna,
Kamienna, Marii Konopnickiej, Łąkowa, Waleriana Łukasińskiego,
Nowa, Ignacego Prądzyńskiego, Bolesława Prusa, Robotnicza,
Rolnicza, Składowa, Słoneczna, Józefa Longina Sowińskiego,
Szewska, Topolowa, Romualda Traugutta, Zagrody, Zielona
Osiedle Nr 6 I
Obejmuje Osiedle generała Władysława Sikorskiego
BLOKI NR 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14
Osiedle Nr 6 II
obejmuje Osiedle generała Władysława Sikorskiego
BLOKI NR 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
WSZYSTKIE DOMY
Podleśna Wola, Widnica, Siedliska, Strzeżów Pierwszy, Strzeżów
Drugi, Zapustka, Brzuchania
Bukowska Wola, Kalina Mała, Kalina-Rędziny, Kalina-Lisiniec
Zarogów, Pojałowice, Nasiechowice, Dziewięcioły
Wymysłów, Poradów, Sławice Szlacheckie, Parkoszowice,
Szczepanowice, Glinica,
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14
15

Wielki Dół, Przesławice, Celiny Przesławickie, Jaksice,
Kamieńczyce, Komorów
Biskupice, Falniów-Wysiołek, Falniów, Podmiejska Wola,
Zagorzyce, Pstroszyce Pierwsze, Pstroszyce Drugie,

1
1
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/571/2018
Rady Miejskiej w Miechowie
z dnia 16 marca 2018 r.
MAPA
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę —
Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, z późn. zm.) Rada Miejska, zobowiązana jest do dokonania
podziału gmin na jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach do rady, w terminie 15 miesięcy od
dnia wejścia w życie tej ustawy (1 sierpnia 2011 r.), tj. do dnia 1 listopada 2012 r.
Zgodnie z art. 16 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, od dnia jej wejścia w życie do zakończenia obecnej kadencji organów jednostek
samorządu terytorialnego nie przeprowadza się nowych, przedterminowych i uzupełniających wyborów
tych organów, z wyjątkiem wyborów zarządzonych przed dniem wejścia w życie.
Zgodnie z art. 12 ust. 1 i art. 13 ust. 1 powołanej wyżej ustawy rady gmin mają dokonać
podziału gmin na okręgi wyborcze i obwody głosowania. Ustawa nie zawiera wskazania, że czynności te
wykonują tylko rady gmin, w których dotychczasowy podział nie spełnia wymogów ustawy. W związku
z powyższym Państwowa Komisja Wyborcza wyraża stanowisko, że do dokonania podziału zobowiązane
są rady wszystkich gmin, nawet jeżeli nowe uchwały będą powielały rozstrzygnięcia dotychczasowe.
Przy ustalaniu podziału rada powinna uwzględnić liczbę mieszkańców danej gminy na koniec
kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonuje się podziału na okręgi wyborcze, w naszym
przypadku jest to IV kwartał 2017. Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2017 wynosi 19342.
Dokonanie podziału na okręgi wyborcze, następuje według jednolitej normy przedstawicielstwa
obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych wybieranych do danej rady.
Następnie liczbę mieszkańców w okręgu dzieli się przez jednolitą normę przedstawicielstwa w gminie z
zastosowaniem zaokrągleń liczby mandatów w górę do całkowitej liczby mandatów, jeżeli ułamek liczby
mandatów w okręgu jest równy lub większy niż ½ mandatu i odrzuceniem ułamka mandatu mniejszego
niż ½. Zasady tej należy bezwzględnie przestrzegać. Niedopuszczalne są odstępstwa od ustawowo
określonej ścisłej procedury ustalania liczb mandatów przypadających poszczególnym okręgom
wyborczym, bez względu na motywy, którymi kierować by się miały organy gminy dążące do takich
odstępstw.
W przypadku Gminy Miechów norma przedstawicielstwa wynosi 1289,47. Liczona w
następujący sposób: liczba mieszkańców (19342) podzielona przez liczbę radnych (15) = 1289,47. Przy
podziale na okręgi liczba mieszkańców w danym okręgu powinna mieścić się pomiędzy 0,50 a 1,49
normy przedstawicielstwa.
W przypadku gdy w wyniku zaokrągleń, o których mowa wyżej łączna liczba mandatów w
okręgach będzie większa (bądź mniejsza) od liczby wybieranych radnych, mandaty nadwyżkowe
odejmuje się (odpowiednio: mandaty dodatkowe przyznaje się) w tych okręgach, w których norma
przedstawicielstwa jest najmniejsza (odpowiednio: największa).
Niedopuszczalne jest postępowanie polegające na pominięciu w procedurze odejmowania
mandatów nadwyżkowych lub przyznawania mandatów dodatkowych tych okręgów, w których mandatu
nie można odjąć lub dodać ponieważ wyliczona liczba mandatów jest minimalną bądź maksymalną
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wynikającą z przepisów ustawy. Niedopuszczalne jest również odjęcie mandatu nadwyżkowego w
okręgu, w którym zaokrąglona liczba mandatów przewyższa maksymalną ustawową liczbę radnych
wybieranych w okręgu, z pominięciem okręgów o niższej normie przedstawicielstwa, a także dodanie
mandatu w okręgu, w którym zaokrąglona liczba mandatów jest niższa od dolnej granicy ustawowej, z
pominięciem okręgów o wyższej normie przedstawicielstwa.
Niniejsza uchwała znajduje pełne uzasadnienie i unormowania prawne.
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