
7.erz Mlas 

Uchwała Nr XXX/228//2018 
Rady Gminy Złota 

z dnia 12 marca 2018 r. 

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

Na podstawie art. 419 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 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) działając na wniosek Wójta Gminy Złota Rada Gminy Złota 
uchwała, co następuje: 

1. Dokonuje się podziału gminy Złota na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

§ 2. Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym określa 
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złota 

§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu 
i Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach II. 

§ 5. Przepisy uchwały mają zastosowanie do kadencji Rady Gmin Złota i kadencji Wójta Gminy 
Złota następujących po kadencji, w trakcie której uchwała weszła w życie. 

§ 6. Traci moc uchwała Nr XX/109/2012 Rady Gminy Złota z dnia 30 października 2012 r. w 
sprawie podziału Gminy Złota na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz 
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 
oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Złota. 

§ 8. Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia 
skargi do Komisarza Wyborczego w Kielcach H, w terminie 5 dni od daty podania uchwały 
do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/228/ 2018 Rady Gminy Złota 
z dnia 12 marca 2018 r. 

Nr okręgu 
wyborczego 

Granice okręgu wyborczego Liczba radnych 
wybieranych w okręgu 

1 Część Sołectwa Złota: 
os.Graby; 
ulice: Słoneczna ; Mata 

1 

2 Część Sołectwa Złota: 
os.Lubowiec 
ulice:Sienkiewicza od nr 1 do nr 53 
Łąkowa , Źródłowa 

1 

3 Część Sołectwa Złota: 
ulice:Parkowa, Wiśniowa, Krótka, 
Kwiatowa, Sienkiewicza od nr 54 do 
końca 

1 

4 Sołectwa: 
Biskupice 
Żurawniki 

1 

5 Sołectwo: 
Niegoslawice 

1 

6 Część Solectwa:Chroberz 
ulice:Ogrodowa, Olszyk, 
Podzamcze, Cicha, Gliniki, 
Chrobrego od nr 51 do końca 

1 

7 Część Sołectwa :Chroberz 
ulice:Staropolska, Słoneczna, 
Kolejowa, 
Akacjowa od nr 1 do nr 11A 
Chrobrego od nr 1 do nr 50 

1 

8 Część Sołectwa :Chroberz 
ulice:Parkowa, Leśna, Bobrowa, 
Akacjowa od nr 12 do końca 

1 

9 Sołectwo: 
Nieprowice 

1 

10 Sołectwa: 
Rudawa 
Wojslawice 

1 

11 Sołectwa: 
Kostrzeszyn 
Wola Chroberska 

1 

12 Sołectwo: 
Pelczyska 

1 

13 Sołectwo: 
Miernów 

1 

14 Sołectwo: 
Probolowice 

1 

15 Sołectwo: 
Stawiszyce 

1 
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Uzasadnienie 

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy, wprowadziła w art. 418 1 zasadę, że w 
okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady w gminie niebędącej miastem na prawach 
powiatu wybiera się 1 radnego. 

Biorąc pod uwagę w/w przepisy wskazać należy , że: 
1. Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. liczba mieszkańców Gminy Złota 
wynosiła 4577 osób. 
2.Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 
w gminach do 20000 mieszkańców w skład rady wchodzą radni w liczbie 15. 

3.Z porównania danych o liczbie mieszkańców z art. 17 ustawy o samorządzie gminnym wynika, 
że do Rady Gminy Złota wybieranych będzie 15 radnych, czyli ta sama ilość co według obecnie 
obowiązującego stanu prawnego. 
Przedstawiony Radzie projekt podziału gminy na okręgi wyborcze, opracowany został zgodnie z 
zasadami tworzenia okręgów wyborczych wynikających z art. 417 — 419 Kodeksu wyborczego, 
to znaczy: w każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady wybierany będzie 1 radny. 
Proponowany podział na okręgi wyborcze nie narusza generalnej reguły, że o ilości mandatów 
decyduje liczba mieszkańców przypadająca na 1 mandat (norma przedstawicielstwa JNP), 
stanowiąca naczelną zasadę równości wyborów, zapisaną w art. 369 Kodeksu wyborczego. 
Normę przedstawicielstwa oblicza się przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę 
radnych. Wynosi ona: JNP= 305,13. 
Podział ten jest również zgodny z Uchwalą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 
r. w sprawie wytycznych i wyjaśnień dotyczących podziału jednostek samorządu terytorialnego 
na okręgi wyborcze. 
Liczby mieszkańców w korelacji z JNP w sołectwach Chroberz i Złota upoważnił je do 
ubiegania się o podział na 3 okręgi każde. Dokonano podziału w tych sołectwach łącząc w okręgi 
ulice nie krzyżujące się z sobą z chwilą wystąpienia kolizji dołączono do okręgu część danej 
ulicy. W wyniku podziału otrzymano po 3 odrębne okręgi wyborcze. 
Sołectwa Biskupice i Wola Chroberska ze względu na małą liczbę mieszkańców należo połączyć 
z sąsiadującymi sołectwami. Podobna sytuacja ma miejsce z sołectwami Rudawa i Wojsławice. 
Konsekwencją w/w są odstępstwa polegające na: 
1.Połączenie sołectw Biskupice i Zurawnilci w jeden okręg wyborczy nr 4; wynika to z faktu, że 
są to sołectwa sąsiadujące ze sobą, o prawie takiej samej liczbie mieszkańców, podobnych 
uwarunkowaniach społecznych, gospodarczych i kulturowych. Przekroczenie współczynnika 
normy przedstawicielskiej w obu przypadkach jest nieznaczne, a wspólny dla obu sołectw 
okręgowy współczynnik normy przedstawicielstwa minimalnie tylko przekracza 1. 
2.Połączenie nie sąsiadujących sołectw Rudawa i Woj sławice w jeden okręg wyborczy nr 10; 
wynika z faktu braku możliwości inne rozwiązania, polegające na połączeniu z sąsiadującymi 
sołectwami (Nieprowice oraz Chroberz posiadają liczbę mieszkańców „która upoważnia do 
ubiegania się o okręg). 
3.Połączenie sołectw Kostrzeszyn i Wola Chroberska w jeden okręg wyborczy nr 11. wynika z 
tego „że sołectwo Wola Chroberska ma zbyt małą liczbę mieszkańców uprawniających do 
skorzystania z przywileju stanowienia okręgu. Natomiast połączenie z częścią sołectwa Chroberz 
jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami. Ponadto mieszkańcy sołectwa Wola Chroberska 
mają utrudniony i daleki dojazd do obwodu głosowania nr 3 w Pełczyskach w tym względzie 
propozycja jest aby wyborcy głosowali w dotychczasowy sposób tj. sołectwo Kostrzeszyn w 
obwodzie nr 3 w Pełczyskach , a Wola Chroberska w obwodzie nr 2 w Chrobrzu protokół 
zbiorowy dokona GKW w Złotej. 
W przedstawionym podziale gminy na okręgi wyborcze uwzględniono zasadę, że okręgiem 
wyborczym jest jednostka pomocnicza gminy, sołectwo. 



Jednostki pomocnicze gminy łączono w celu utworzenia okręgu wyborczego lub dokonano jej 
podziału na dwa lub więcej okręgów wyborczych, jeżeli wynikało to z konieczności zachowania 
jednolitej normy przedstawicielstwa. 
We wstępnym etapie dokonywania podziału gminy na okręgi wyborcze, niezbędne było 
ustalenie, czy poszczególne jednostki pomocnicze gminy spełniają kryteria umożliwiające 
utworzenia w nich okręgu wyborczego( sołectwa Wola Chroberska i Biskupice nie spełniały tego 
kryterium). Zgodnie z art. 419 § 2 pkt 1Kodeksu wyborczego obliczono ułamki liczby mandatów 
przypadające dla jednostek pomocniczych dzieląc liczbę mieszkańców jednostki przez jednolitą 
normę przedstawicielstwa (JNP). Następnie ułamki liczby mandatów równe lub większe od 0,5 
zaokrąglono w górę do liczby całkowitej. 
Wykaz jednostek pomocniczych z liczbą mieszkańców, obliczonym pomocniczo 
współczynnikiem liczby mieszkańców przypadających na 1 mandat w jednostce, liczbę 
mandatów radnych przypadających w jednostce pomocniczej zawiera poniższa tabela. 

Nr okręgu 
wyborczego 

Liczba 
mieszkańców 

Mandaty Granice okręgu 
wyborczego 

Mandaty 
zaokrąglone 

1 302 0,9897 Część Sołectwa flota: 
os.Graby; 
ulice: Słoneczna; Mala 

1 

2 322 1,0553 Część Sołectwa Złota: 
os.Lubowiec 
ulice: Sienkiewicza od 
nr 1 do nr 53 
Łąkowa , Źródłowa 

1 

3 246 0,8062 Część Sołectwa Złota: 
ulice:Parkowa, 
Wiśniowa, Krótka, 
Kwiatowa, 
Sienkiewicza od nr 54 
do końca 

1 

4 325 1,0651 Sołectwa: 
Biskupice 
Zurawniki 

1 

5 256 0,839 Sołectwo: 
Niegosławice 

1 

6 275 0,9013 Część 
Sołectwa:Chroberz 
ulice:Ogrodowa, 
Olszyk, Podzamcze, 
Cicha, Gliniki, 
Chrobrego od nr 51 do 
końca 

1 

7 326 1,0684 Część Sołectwa 
:Chroberz 
ulice:Staropolska, 
Słoneczna, Kolejowa, 
Akacjowa od nr 1 do 
nr 11A 
Chrobrego od nr 1 do 
nr 50 

1 

8 221 0,7243 Część Sołectwa 1 



:Chroberz 
ulice:Parkowa, Leśna, 
Bobrowa, 
Akacjowa od nr 12 do 
końca 

9 385 1,2618 Sołectwo: 
Nieprowice 

1 

10 371 1,2159 Sołectwa: 
Rudawa 
Wojsławice 

1 

11 309 1,0127 Sołectwa: 
Kostrzeszyn 
Wola Chroberska 

1 

12 376 1,2323 Sołectwo: 
Pelczyska 

1 

13 354 0,8324 Sołectwo: 
Miernów 

1 

14 250 0,8193 Sołectwo: 
Probolowice 

1 

15 359 1,1765 Sołectwo: 
Stawiszyce 

1 

Analizując powyższą tabelę i biorąc przepisy szczególne wymienione na wstępie należy 
zauważyć ,że 12 sołectw ma możliwość ubiegania się samodzielnie o mandat, dwa tego 
przywileju nie posiadają natomiast liczba mandatów „która przypada gminie to 15 , dlatego 
łączenie sołectw stało się konieczne i zasadne. 
Nowy podział Gminy Złota na okręgi wyborcze tworzone dla wyboru Rady Gminy Złota 
obowiązywał będzie do wyborów przeprowadzonych na kadencję Rady w latach 2018- 2023. 
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