
PosTANo\ilIENIE

KOMISARZA WYBORCZEGO W NOWYM SĄCZU il

z dnia 16 kwietnia 2018 r.

Na podstawie art.17 § 2, ar1. 167 § 1 ust. 1 ustawy zdnia 5 stycznia 2011r, Kodeks wyborczy (Dz.IJ.
z2017r.poz.15i1089 orazz2018r. poz.4, l30i138) orazat1.12ust.4ustawy zdnia 11stycznia2018r.
o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udzińu obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania
i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz,U. poz,130) Komisarz Wyborczy wNowym Sączu II
postanawia, co następuje:

§ 1. Stwierdza, iź Rada Gminy Krościenko nad Dunajcem w terminie określonym w ulr, 12 ust. 1 ustawy
o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania
i kontrolowania niektórych organów publicznych, nie dokonała podziału Gminy Krościenko
nad Dunajcem na okręgi wyborcze.

§2.Dokonuje podziału Gminy.Krościenko nad Dunajcem na 15jednomandatowych okręgów wyborczych,
ustala ich granice i numery oraz |iczbę radnych wybieranych w kazdym okręgu wyborczym, zgodnie
z zńącznikiem do niniej szego postanowienia.

§ 3. Wykonanie niniejszego postanowienia powierza się Wójtowi Gminy Krościenko nad Dunajcem.

§ 4. Postanowienie podlega przekazaniu Radzie Gminy Krościenko nad Dunajcem, Wójtowi Gminy
Krościenko nad Dunajcem, Państwowej Komisji Wyborczej oraz Wojewodzie Małopolskiemu.

§ 5. Od postanowienia przysługuje prawo wniesienia odwołania do Państwowej Komisji Wyborczej Radzie
Gminy Krościenko nad Dunajcem w terminie 5 dni od daty jego doręczenia, awyborcom w liczbie
co najmniej 15, w ciągu 5 dni od dnia podania postanowienia do publicznej wiadomości.

§ 6. Postanowienie wchodzi w Ęcie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Wojewódźwa Małopolskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Krościenko
nad Dunajcem oraz w Biule§nie Informacji Publicznej.

KOMISARZ WYBORCZY
w Nowym Sączu II /r/r
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Załącznik do Postanowienia

Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II

z dnia 16 kwietnia 2018 r.

Numer
okręgu

wyborczego
Granice okręgu

Liczba
radnych

wybieranych
w okresu

1

S ołectwo Kroś cie n ko Zaw o dzie ul. Kozłe c zy zna, ul. L e ś na,

ul. Stodółki, ul, Juraszowa, ul. Stanisławy Pawłowskiej, ul. Franciszka
Koterby-Kuriera AK, uI. Żródlana,
ul. Karola Wojtyły-Papieza

1

2
Sołectwo Krościenko Zawodzie ul. Zdrojowa, ul. Jarek, ul. Polna,
ul. słoneczna

1

3
Sołectwo Krościenko Centrum ul. Kras, ul. Sw. Kingi,
ul. Władysława Szafera

l

4

Sołectwo Krościenko Centrum ul, Pienińska, ul. Esperanto,
ul. Rynek, ul. Flisaków Pienińskich, ul. Kazimierza Wielkiego,
ul. Mickiewicza,ul. Jagiellońska od nr 1 do nr 25 , ul. Targowa,
al. Wędkarzy

l

5

Sołectwo Krościenko Centrum ul. Jagiellońska od rlr 26 do końca, Deptak
dr Franciszka Gumowskiego, ul. Trzech Koron,
ul. Władysława Grotowskiego, ul Jaśka Knutelskiego,
ul. Pryczków. ul. Sienkiewicza.ul. Potoczki

l

6

Sołectwo Krościenko Centrum ul. Jana III Sobieskiego,
ul. Zakrętki, ul. Kościuszki, ul. Ks. Franciszka Blachnickiego,
ul. Lubań

I

7 Sołectwo Tvlka - Białv Potok 1

8 sołectwo Dziadowe katv l

9 Sołectwo Katv - Niwki l

l0
Sołectwo Grywałd ul. Kościelna, ul. Krótka, ul. Kwiatowa,
ul. Lipowa, ul. Pod Tylką, ul. Pienińska, ul. Podzagonie,
ul. Zakooie. ul. Rzeczna

1

ll
Sołectwo Grywałd ul. Gielniarz, ul. Graniczna, ul. Krośnicka,
ul. Łąkowa, ul. Ogrodowa,uI.Podłazie, ul. Polna, ul. Stronie,
ul. Szkolna

1

I2
Sołectwo Grywałd ul. Dworska, ul. Lubań, ul. Słoneczna,
ul. Wybraństwo, ul. Wymyśle, ul. Zarnowiecka

l

l3 sołectwo Hałuszowa 1

l4 Sołectwo Krośnica ul. Dziołki, ul. Ojca Leona, ul. Polna,
ul. Św. JózefaRobotnika

1

l5
Sołectwo Krośnica, ul. Flisacka, ul. Nowotarska, ul. Ogrody,
ul. Parkowa. ul. Trakt Królewski l
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uzasadnienie

Zgodnie zart.I2 Ustawy zdnia l1 s§cznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaww celu
zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania
niektórych organów publicznych (Dz. U. poz.130) wszystkie Rady Gmin zobowiązane były
do dokonania podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy w terminie
60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy tj. do dnia 1 kwietnia 2018 roku. Rada
Gminy Krościenko nad Dunajcem nie podjęła takiej uchwały pomimo ptzedłożenia przez
Wójta Gminy odpowiedniego projektu zaopiniowanego pozytywnie przęz Komisarza
Wyborczego w Nowym Sączu. Z tego względu Komisarz Wyborczy zobowiązany był
napodstawie art. 12 ust. 4 przywołanej wyżej uchwaĘ w trybie nadzorczym dokonaó
podziału Gminy Krościenko nad Dunajcem na okręgi wyborcze.

Przy ustalaniu podziału gminy na okręgi wyborcze uwzględnia się liczbę mięszkańców
ujętych w staĘm rejestrze wyborców danej gminy na koniec kwartału poprzedzającego
kwartał, w którym Rada Gminy dokonuje podziału gminy na okręgi wyborcze. Według stanu
na dzień 31 grudnia 2017 r,liczba mieszkańców Gminy Krościenko nad Dunajcem wynosiła
6 847.

Zgodnte z art,I7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w gminach
do 20 000 mieszkańców w skład rady wchodzą radni w liczbie 15, Z porownania danych
o liczbie mieszkańców z art.l7 ustawy o samorządzie gminnym wynika, że do Rady Gminy
Krościenko nad Dunajcem wybieranych będzie jak dotychczas |5 radnych.

Projekt podztału Gminy na okręgi wyborcze opracowany został zgodnie zzasadamitworzenia
okręgów wyborczych wynikających z aft,4l7- 4I9 Kodeksu wyborczego, to znaczy:
w każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady wybierany będzie 1 radny,
Proponowany podział na okręgi wyborcze nie narusza generalnej reguĘ, że o ilości
mandatów decyduje liczba mieszkańców przypadająca na 1 mandat (norma
przedstawicielstwa) stanowiąca naczelną zasadę równości wyborów zapisaną w art. 369
Kodeksu wyborczego. Normę przedstawicięlstwa ob|tcza się przez podzielenie liczby
mieszkańców gminy przez liczbę radnych wybieranych do danej rady gminy. Dla gminy
Krościenko nad Dunajcem norma przedstawicielstwa wynosi 456,47.Przy obliczaniu liczby
mandatów stosuje się zaokrąglenia ich liczby w górę do całkowitej liczby mandatów, jeże|i
ułamek liczby jest równy lub większy Yz mandatu i odrzuceniem ułamka mandatu mniejszego
niZ /z. W proponowanym podziale gminy na okręgi wyborcze uwzględniono zasadę.
ze okręgiem wyborczym jest jednostka pomocnicza gminy - sołectwo. We wstępnym etapie
dokonywaniapodziału gminy na okręgi wyborcze niezbędne było ustalenie czy poszczególne
jednostki pomocnicze gminy spełniają kryteria umożliwiające utworzenie w nich okręgu
wyborczego. Zgodnie z art, 4I9 § 2 pkt l Kodeksu wyborczego obliczono ułamki liczby
mandatów przypadające dla jednostek pomocniczych dzieląc liczbę mieszkańców jednostki
przez jednolitą normę przedstawicielstwa. Następnie ułamki |iczby mandatów równe
lub większe od 0,5 zaokrąglono w górę do liczby całkowitej.
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Normy przedstawlctelstwa dla poszczegolnych sołectw niższa tabe ai

Sołectwa
Liczba

mieszkańców
Współczynnik
mandatowości

Liczba
mandatów

Norma
przedstawicielstwa

krościenko zawodzte 113 2,569,7 J 391,00
krościenko centrum |,726 3,7812 4 431,50
Tylka _ Biały Potok 459 1,0055 l 459,00
Dziadowe l(atv 317 0,6945 1 317,00
Kątv-Niwki 247 0,541l l 247,00
Grvwałd l 5l8 3,3255 3 506,00
Hałuszowa 281 0,6l56 l 281,00
Krośnica l 126 2,4668 2 563,00

6 847 l6

rzedstawic ch soł

Po zastosowaniu zasad wynikających z art. 4l9 § 2 pkt l Kodeksu wyborczego liczba
okręgów wynosi l6, tak więc o jeden przekracza ilośó mandatów przypadających na Gminę
Krościenko nad Dunajcem, Z podzielenia liczby mieszkańców poszczególnych sołectw przez
jednolitą normę przedstawicielstwa wynika, że wszystkie sołectwa mogą stanowić odrębne
okręgi wyborcze jako samodzielne jednomandatowe okręgi wyborcze. Jednak zgodnie
z art, 417 § 2 w gminach na terenach wiejskich okręgiem wyborczym jest jednostka
pomocnicza gminy (sołectwo).

Sołectwa: Tylka BiaĘ Potok, Dziadowe Kąty, Kąty Niwki i Hałuszowa
sąjednomandatowymi okręgami wyborczymi, których nie mozna łączyć i przysługuje
każdemu z nichjeden mandat. Stanowisko to potwierdza Państwowa Komisja Wyborcza w
piśmie ZPOW-521-5118 z dnia l9lutego 2018 r,, powołując się na orzeczenię Naczelnego
Sądu Administracyjnego sygn. akt II OSK2074ll7, Zgodnię z art.419 § 2 pkt2 mandat
nadwyżkowy nalężńo odjąó w okręgu gdzie jest najniższa norma przedstawicielstwa. Jednak
zgodnie z art. 4I7 § 2 w gminach na terenach wiejskich okręgiem wyborczym jest jednostka
pomocnicza gminy ( sołectwo). Nadwyżkowy mandat nalężaŁo zatęm odjąć w sołectwie,
w którym jest najniższa norma przedstawicielstwa. Należało rozważyć mozliwość odjęcia
mandatu nadwyżkowego jedynie w sołectwie Krościenko - Zawodzię lub Krościenko
Centrum. Odjęcie mandatu w Sołectwie Krośnica nie jest mozliwe, poniewaz powodowałoby
to utworzenie jednomandatowego okręgu wyborczego, w którym współczynnik służący
zgodnie z art, 4I9 § 2 pkt 1 Kodeksu wyborczego do ustalania Iiczby mandatów w okręgu
wyborczym wynosi 2,46. Stanowiłoby to naruszenie przepisów Kodeksu wyborczego,
Nie mozna było też odjąć mandatu w sołectwie Grywałd, ponieważ utworzenię tu dwóch
okręgów jednomandatowych powodowałoby przekroczenie współczynnika mandatowości
powyzej ustawowej normy 1,49,

Z analizy powyzszej tabeli wynika iż sołectwo Krościenko - Zawodzię ma najniższą normę
przedstawicielstwa - 391,00. W związku z powyższym Sołectwo Krościenko - Zawodzie
zostało podzielone na dwa okręgi wyborcze.

Podział Gminy Krościenko nad Dunajcem na 15 okręgów wyborczych wraz z liczbą
mieszkańców, normą przedstawicielstwa oraz ltczbą mandatów przedstawia poniższę
zestawienie:
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Liczba mieszkańców Gminy Krościenko nad Dunajcem (na dzięń 31.12.ż017 r,) - 6 847 .

Liczba wybieranych radnych - 15.

Jędnolita współczynnik mandatowości - 6 847 :15 :456,47

sołectwo krościenko - zawodzie
Okręg Nr 1 : liczba mieszkańców - 543, współczynnik mandatowości - 1, 1896, liczba mandatów - 1

Okręg Nr 2: liczba mieszkańców - 630, współczynnik mandatowości - 1 , 3802,liczba mandatów - 1

sołectwo krościenko - centrum
Okręg Nr 3: Iiczba mieszkańców - 404, współczynnik mandatowości - 0,885 1,Iiczba mandatów - 1

Okręg Nr 4:liczba mieszkańców - 388, współczynnik mandatowości - 0,8500,|iczba mandatów - 1

OkęgNr 5:Iiczba mieszkańców -487, współczynnikmandatowości- 1,0669,Liczbamandatów- 1

Okręg Nr 6: |iczba mieszkańców - 447, współczynnik mandatowości - 0,9793,liczba mandatów - 1

Sołectwo Tylka - BiaĘ Potok
Okręg Nr 7: liczba mieszkańców - 459, współczynnik mandatowości - 1,0055,Iiczba mandatów - 1

Sołectwo Dziadowe Kąty
OkręgNr 8: liczbamieszkańców -3I7, współczynnikmandatowości-0, 6945Iiczbamandatów- 1

Sołectwo KąĘ - Niwki,
Okręg Nr 9: Iiczba mieszkańców - 247 , współczynnik mandatowości - 0,541 I,Iiczba mandatów - l

Sołectwo Grywałd
Okręg Nr 10: liczba mieszkańców - 61 l, współczynnik mandatowości - 1,338 5,Iiczba mandatów - 1

Okręg Nr l l: liczba mieszkańców - 332, współczynnik mandatowości - 0,8369,Iiczba mandatów - l
Okręg Nr 12: liczba mieszkańców - 53 l, współczynnik mandatowości - l ,150l, liczba mandatów - 1

sołectwo Hałuszowa
Okręg Nr 13:Iiczba mieszkańców -281, współczynnik mandatowości - 0,6156,Iiczba mandatów - l

sołectwo krośnica
Okręg Nr 14: liczba mieszkańców - 56l , współczynnik mandatow ości - l .2290, liczba mandatów - 1

Okręg Nr l 5: liczba mieszkańców - 565, współczynnik mandatowości * 1,2378,Liczba mandatów -
l.

Mając na uwadze powyzsze należało wskazaną Gminę podzielić na okręgi wyborcze
opisane w załączniku do niniejszego postanowienia.
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