
STANOWISKO NR 1/2014
RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH

z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie podziału Powiatu 
Gliwickiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych 

w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu Gliwickiego

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2013 r., poz. 
594 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 3 Regulaminu Pracy Rady będącego załącznikiem nr 1 do Statutu Miasta 
Pyskowice przyjętego uchwałą nr VII/81/03 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie 
Statutu Miasta Pyskowice (j. t. Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r., poz. 3913), po zapoznaniu się z projektem uchwały 
Rady Powiatu Gliwickiego przekazanym przy piśmie Starosty Gliwickiego znak WOK-BR.0006.00004.2014 
z dnia 10 czerwca 2014 r., na wniosek przewodniczącej Rady Miejskiej:

1. Rada Miejska w Pyskowicach opiniuje negatywnie projekt uchwały Rady Powiatu Gliwickiego 
w sprawie podziału Powiatu Gliwickiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby 
radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu Gliwickiego. Uzasadnienie 
stanowi załącznik do niniejszego stanowiska.

2. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Pyskowice do przekazania stanowiska Radzie Powiatu Gliwickiego 
oraz Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach.

 

 Przewodnicząca Rady

mgr inż. Jolanta Drozd
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Załącznik do Stanowiska Nr 1/2014

Rady Miejskiej w Pyskowicach

z dnia 25 czerwca 2014 r.

Uzasadnienie

W projekcie uchwały Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie podziału Powiatu Gliwickiego na okręgi 
wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 
w wyborach do Rady Powiatu Gliwickiego proponuje się zmniejszenie liczby mandatów w okręgu nr 
2 obejmującym obszar Gminy Pyskowice z obecnych 4 do 3 i zwiększenie z 4 do 5 liczby mandatów 
w okręgu nr 3.

Uzasadnieniem do zmiany jest zmniejszenie liczby mieszkańców 555 osób oraz najmniejsza liczba 
mieszkańców przypadająca na 1 mandat – 4390.

Mandat odebrany z okręgu nr 2 został przydzielony do okręgu nr 3, gdzie liczba mieszkańców zwiększyła 
się o 979 osób.

Norma przedstawicielska dla Powiatu Gliwickiego wynosi 4857,04, liczba wybieranych radnych to 23. 
Przy obecnym podziale mandatów, na 1 mandat w okręgu nr 2 przypada 4390 osób, po zmniejszeniu 
o 1 norma przedstawicielska będzie wynosiła 5853 i będzie o 996 osób wyższa niż norma powiatowa.

W okręgu nr 3 przy 4 mandatach norma przedstawicielska wynosi 5569 i jest o 712 osób wyższa od 
normy powiatowej, po zmianie przy 5 mandatach norma wyniesie 4455.

Ewidentnie widać, że zmiana doprowadzi do znacząco większej liczby osób przypadającej na 1 mandat 
w okręgu nr 2, niż ma to miejsce obecnie w okręgu nr 3.

W związku z tym Rada Miejska w Pyskowicach negatywnie opiniuje nowy podział mandatów w Powiecie 
Gliwickim.

 nr 
okręgu

 granice 
okręgu

 liczba 
mieszkańcó
w wg stanu 

na 
31.12.2009r

 liczba 
mieszkańcó
w wg stanu 

na 
31.12.2013r

 zmiany 
w liczbie 

mieszkańcó
w

 obecna 
ilość 

mandató
w

 norma 
przedstawicielsk

a dla obecnej 
liczby mandatów

 ilość 
mandatów 

wg 
projektu

 norma 
przedstawicielska 

po nowym 
podziale 

mandatów

 ilość mandatów 
wynikająca 

z normy 
przedstawicielskiej

 1
 Miasto 
Knurów  38822  37943  -879  8  4743  8  4743  7,81

 2
 Miasto 

Pyskowice  18114  17559  -555  4  4390  3  5853  3,62

 3

 Gminy 
Gierałtowice 
i Pilchowice  21297  22276  979  4  5569  5  4455  4,59

 4

 Gminy 
Rudziniec 

i Sośnicowic
e  18583  18767  184  4  4692  4  4692  3,86

 5

 Gminy 
Toszek 

i Wielowieś  15329  15167  -162  3  5056  3  5056  3,12

 Razem 
Powiat  111712  23  4 857,04  23  4 857,04
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