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POSTANOWIENIE

KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE III
z dnia 14 maja 2018 roku
w sprawie dokonania podziału gminy Kęty na okręgi wyborcze
Na podstawie art. 17 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (tekst jedn. Dz. U. z 2018
roku, poz. 754), postanawiam:
1. stwierdzić, iż w terminie do 11 maja 2018 roku, określonym w postanowieniu Komisarza
Wyborczego w Krakowie III z dnia 16 kwietnia 2018 roku, Rada Miejska w Kętach nie dokonała nowego
prawidłowego podziału gminy Kęty na okręgi wyborcze;
2. dokonać podziału gminy Kęty na 4 okręgi wyborcze, w których wybieranych będzie 21 radnych
gminy Kęty – numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych
w poszczególnych okręgach wyborczych określa załącznik do niniejszego postanowienia;
3. powiadomić Radę Miejską w Kętach, wyborców gminy Kęty oraz Państwową Komisję Wyborczą
o dokonanym podziale.
4. wezwać Radę Miejską w Kętach do dokonania podziału gminy Kęty na stałe obwody głosowania –
w terminie do dnia 8 czerwca 2018 roku.

Komisarz Wyborczy w Krakowie III
Bartłomiej Migda
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Załącznik Nr 1 do postanowienia
Komisarza Wyborczego w Krakowie III
z dnia 14 maja 2018 roku
Załącznik do postanowienia
Komisarza Wyborczego w Krakowie III
z dnia 14 maja 2018 roku
Podział gminy Kęty na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu
Nr okręgu
wyborczego
1.
2.
3.
4.

Granice okręgu wyborczego
Miasto Kęty – dzielnice: Stare Miasto,
Podlesie
Miasto Kęty – dzielnica: Nowe Miasto
Sołectwa: Bielany, Łęki, Malec, Nowa
Wieś
Sołectwa: Bulowice, Witkowice

Liczba radnych wybieranych w okręgu
wyborczym
6
5
5
5
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Uzasadnienie
Konieczność dokonania podziału gminy Kęty na okręgi wyborcze wskazuje
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.
poz. 130), ustalając termin dokonania podziału w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie tej ustawy.
Ponieważ ustawa ta weszła w życie 31 stycznia 2018 roku, ostatecznym terminem na dokonanie podziału
był dzień 1 kwietnia 2018 roku. Rada Miejska w Kętach dokonała podziału gminy Kęty na okręgi wyborcze
uchwałą nr XLV/405/2018 z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Kęty na okręgi wyborcze,
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz. Urzędowy
Województwa Małopolskiego, poz. 2890), jednak ta uchwała została podjęta w sposób niezgodny
z prawem, ponieważ w okręgu nr 2 połączono część miasta - dzielnicę Stare Miasto - i sołectwo Nowa
Wieś.
Z przywołanej w postanowieniu Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 16 kwietnia
2018 roku
uchwale
Państwowej
Komisji
Wyborczej
z dnia
5 lutego
2018 roku
w sprawie wytycznych i wyjaśnień dotyczących podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi
wyborcze w zakresie zasad tworzenia okręgów wyborczych (Monitor Polski, poz. 204) wynika, że co do
zasady
nie można
tworzyć
okręgów
wyborczych
składających
się
z jednostki pomocniczej gminy i części innej jednostki pomocniczej, z niegraniczących ze sobą jednostek
pomocniczych oraz jednostki pomocniczej gminy i części miasta. Jedynie w przypadku, gdy układ
przestrzenny gminy, w powiązaniu z liczbą mieszkańców poszczególnych jednostek pomocniczych i miast
leżących na terenie gminy jest tego rodzaju, że spełnienie tego warunki wiązałoby się z naruszeniem
przepisów Kodeksu wyborczego, tylko wówczas dopuszczalne jest odstąpienie od tych zasad.
W gminie Kęty taki układ przestrzenny w powiązaniu z liczbą mieszkańców poszczególnych
jednostek
pomocniczych
nie występuje.
Nie
ma
potrzeby
łączenia
miasta
z sołectwami w okręgi wyborcze, bowiem można połączyć ze sobą w okręgi wyborcze jednostki
pomocnicze tak, by sołectwa z sołectwami tworzyły osobno okręg wyborczy, a dzielnice z dzielnicami.
Komisarz Wyborczy w Krakowie III, postanowieniem z dnia 16 kwietnia 2018 roku wezwał
Radę Miejską w Kętach do wykonania podziału na okręgi wyborcze w sposób zgodny z prawem w terminie
do dnia 11 maja 2018 roku, pod rygorem zastępczego – w razie bezskutecznego upływu terminu –
dokonania podziału na okręgi w trybie art. 17 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy
i powiadomienia o tym Państwowej Komisji Wyborczej.
Pismem z dnia 14 maja 2018 roku Urząd Gminy Kęty zawiadomił Komisarza Wyborczego
w Krakowie III o nie podjęciu przez Radę Miejską w Kętach we wskazanym wyżej terminie uchwały
o podziale gminy na okręgi wyborcze.
Zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 i 2232 oraz Dz. U. z 2018 roku, poz. 130) Wojewoda Małopolski
zarządzeniem z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad
powiatów na obszarze województwa małopolskiego oraz do Sejmiku Województwa Małopolskiego (Nr poz.
Rej. 74/18, Dz. Urzędowy Województwa Małopolskiego, poz. 1420, załącznik Nr 1), ustalił dla Rady
Miejskiej w Kętach liczbę 21 radnych.
W wyniku dokonanego podziału wstępnego, ustalonego według jednolitej normy
przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców gminy (wg stanu na dzień 31 grudnia
2017 roku – 33509 mieszkańców) przez liczbę radnych wybieranych do Rady Miejskiej w Kętach (21
radnych) a następnie przez podzielenie liczby mieszkańców w każdym sołectwie/dzielnicy przez jednolitą
normę przedstawicielstwa ustalono, że sołectwa i dzielnice posiadają wstępnie następujące normy
przedstawicielskie:
ilość mieszkańców gminy – 33509
ilość mandatów – 21
norma przedstawicielska – 1595,667
sołectwo/dzielnica

mieszkańcy

norma
przedstawicielska

liczba mandatów
(wstępnie)
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sołectwo Bielany
sołectwo Bulowice
sołectwo Łęki
sołectwo Malec
sołectwo Witkowice
sołectwo Nowa Wieś
miasto Kęty: dzielnica Stare Miasto
miasto Kęty: dzielnica Nowe Miasto
miasto Kęty: dzielnica Podlesie
łącznie:
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1883
4973
1310
1363
2386
3326
7388
8293
2587
33509

1,180
3,117
0,821
0,854
1,495
2,084
4,630
5,197
1,621

1
3
1
1
1
2
5
5
2

Żadne sołectwo nie może samodzielnie utworzyć okręgu wyborczego, bowiem zgodnie
z art. 418 § 2 Kodeksu wyborczego dla wyboru rady w gminie liczącej powyżej 20000 mieszkańców tworzy
się okręgi wyborcze, w których wybiera się od 5 do 8 radnych, a każde z sołectw ma liczbę mandatów
poniżej 5. Jedynie 2 dzielnice, Stare Miasto i Nowe Miasto, mogą utworzyć samodzielnie okręgi wyborcze,
natomiast dzielnica Podlesie musi być połączona z inną jednostką pomocniczą. W związku z tym należy
połączyć jednostki pomocnicze tak, by po połączeniu z innymi utworzyły okręgi wyborcze.
W związku z powyższym, na podstawie art. 17 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku –
Kodeks wyborczy (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku, poz. 754), Komisarz Wyborczy w Krakowie III dokonuje
podziału gminy Kęty na okręgi wyborcze, ustalając ich numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych
w poszczególnych okręgach wyborczych. Dokonany podział uwzględnia niespełnione dotychczas przez
Radę Miejską w Kętach zasady podziału wskazane w Kodeksie wyborczym oraz w uchwale Państwowej
Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 roku w sprawie wytycznych i wyjaśnień dotyczących podziału
jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze w zakresie zasad tworzenia okręgów wyborczych
(Monitor Polski, poz. 204). W dokonanym podziale w okręgi wyborcze połączone zostały jednostki
pomocnicze tego samego rodzaju, graniczące ze sobą, z uwzględnieniem normy przedstawicielstwa.
okręg
miasto Kęty: dzielnice Stare Miasto,
Podlesie
miasto Kęty: dzielnica Nowe Miasto
Sołectwa: Bielany, Łęki, Malec, Nowa
Wieś
Sołectwa: Bulowice, Witkowice
łącznie:

mieszkańcy

norma przedstawicielska

liczba mandatów

9975

6,251306

6

8293

5,197201

5

7882

4,939628

5

7359

4,611865

5

33509

21

Z tych przyczyn orzeczono jak w sentencji.
Stosownie do dokonanego podziału wymagane jest podjęcie przez Radę Miejską w Kętach
uchwały co do podziału gminy na stałe obwody do głosowania - w terminie wskazanym w sentencji
postanowienia.
Od postanowienia przysługuje odwołanie do Państwowej Komisji Wyborczej, Warszawa, ul.
Wiejska 10, w terminie 5 dni od daty jego doręczenia.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

