
UCHWAŁA NR XXXVI/197/2018
RADY GMINY KAMIENNIK

z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Kamiennik na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby 
radnych wybieranych w każdym okręgu

Na podstawie art. 419 § 2 i 4 oraz art. 418 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) w związku z art. 12 oraz art. 19 pkt 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 (Dz. U. poz. 130) – Rada Gminy Kamiennik 
uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Kamiennik na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.

§ 2. Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych określa 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamiennik.

§ 4. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Opolskiemu i  Komisarzowi Wyborczemu
w Opolu.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz
w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Kamiennik.

§ 6. Na ustalenia rady gminy w sprawach okręgów wyborczych wyborcom, w liczbie co najmniej 15, 
przysługuje prawo wniesienia skargi do komisarza wyborczego w terminie 5 dni od daty podania uchwały do 
publicznej wiadomości.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXI/99/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 28 września 2012 r. w sprawie podziału 
Gminy Kamiennik na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym 
okręgu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Aleksander Słonina
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Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/197/2018

Rady Gminy Kamiennik

z dnia 22 marca 2018 r.

Podział Gminy Kamiennik na okręgi wyborcze

Numer
okręgu

wyborczego
Granice okręgu

Liczba
radnych

wybieranych
w okręgu

1
Sołectwo Kamiennik ulice: Chopina, Konopnickiej, 1 Maja, Ogrodowa,

1

2
Sołectwo Kamiennik ulice: Kościuszki, Mickiewicza, Słoneczna
Wiejska, 1

3
Sołectwo Wilemowice

1

4
Sołectwo Cieszanowice

1

5
Sołectwo Lipniki od nr 1 do 70

1

6
Sołectwo Lipniki od nr 71 do końca

1

7
Sołectwo Chociebórz

1

8
Sołectwo Karłowice Wielkie od nr 1 do 60

1

9
Sołectwo Karłowice Wielkie od nr 61 do końca

1

10
Sołectwa: Karłowice Małe, Zurzyce

1

11
Sołectwo Kłodobok

1

12
Sołectwo Szklary od nr 1 do 85

1

13
Sołectwo Szklary od nr 86 do końca

1

14
Sołectwa: Goworowice z przys. Tarnów

1

15
Sołectwo Białowieża z przys. Suliszów i Siodłary,
Sołectwo Ogonów 1

Id: A7A53B0D-D64E-4AFE-A282-1F62C4B437C1. Podpisany Strona 1



Uzasadnienie

Zgodnie z art. 12 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
(Dz. U. poz. 130), Rada Gminy zobowiązana została do podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do
rady gminy w terminie 60 dni od daty wejścia w życie ustawy., tj. do dnia 1 kwietnia 2018 r. 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
gminy na okręgi wyborcze (31.12.2017 r. – 3477 mieszkańców).

Zgodnie z art. 418 § 1 ustawy Kodeks wyborczy w każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady
w gminie liczącej do 20 000 mieszkańców wybiera się 1 radnego. W związku z tym gminę Kamiennik należy
podzielić na 15 okręgów.

Przy dokonywaniu podziału należy przestrzegać zasady, że w gminach na terenach wiejskich okręgiem
wyborczym jest jednostka pomocnicza gminy (sołectwo). Jednostki pomocnicze gminy łączy się w celu
utworzenia okręgu lub dzieli się na dwa lub więcej okręgów wyborczych, jeżeli wynika to z konieczności
zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa oraz jeżeli w gminie nie będącej miastem na prawach powiatu
liczba radnych wybieranych w danej jednostce pomocniczej byłaby większa niż 1 (art. 417 § 2- 4 Kodeksu
wyborczego).

Co do zasady nie powinno się tworzyć okręgów wyborczych składających się z jednostki pomocniczej gminy
i części innej jednostki pomocniczej gminy, niegraniczących ze sobą jednostek pomocniczych. Jednakże jeżeli
układ przestrzenny gminy, w powiązaniu z liczbą mieszkańców poszczególnych jednostek pomocniczych na
obszarze gminy, jest tego rodzaju, że nie pozwala na utworzenie okręgów składających się z graniczących ze
sobą jednostek pomocniczych, wówczas możliwe jest odstąpienie od tych zasad.

Dokonanie podziału na okręgi wyborcze następuje według jednolitej normy przedstawicielstwa obliczonej
przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych wybieranych do danej rady. Dla Gminy
Kamiennik wynosi ona 231,8 (4377: 15).

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 1/2 mandatu i odrzuceniem ułamka mandatu mniejszego niż
1/2. 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.

Przedstawiony podział odpowiada określonym w przepisach prawa normom w zakresie reprezentatywności
mieszkańców danego okręgu wyborczego rozumianej jako stosunek liczy jego mieszkańców do jednolitej
normy przedstawicielskiej, jednakże nie niweluje występujących różnic. Wynika to z istniejącego układu
przestrzennego gminy oraz z nieproporcjonalnie zróżnicowanej liczby mieszkańców.

Rada gminy dokonuje podziału gminy na okręgi wyborcze wyłącznie na wniosek właściwego wójta.

Zgodnie z wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej przed uchwaleniem uchwały o podziale gminy na
okręgi wyborcze projekt podziału uzgodniono z Krajowym Biurem Wyborczym Delegatura w Opolu.

Lp. sołectwo
liczba

mieszkańców
jed.norma
przedstawicielstwa

liczba
mandatów

1 Białowieża, Ogonów 135 0,58 1

2 Chociebórz 126 0,54 1

3 Cieszanowice 159 0,69 1

4 Goworowice 309 1,33 1

5 Kamiennik 609 2,63 2
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6 Karłowice Małe, Zurzyce 161 0,69 1

7 Karłowice Wielkie 528 2,28 2

8 Kłodobok 294 1,27 1

9 Lipniki 508 2,19 2

11 Szklary 525 2,26 2

12 Wilemowice 123 0,53 1

RAZEM 3477 14,99 15
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