
POSTANOWIENIE

KOMISARZA WYBORCZEGO W NOWYM SĄCZU II

z dnia 16 kwietnia 2018 r.

Na podstawie  art. 17 § 2, art. 167 § 1 ust. 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) oraz art. 12 ust. 4 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) Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu II 
postanawia, co następuje:

§ 1. Stwierdza, iż Rada Gminy Łapsze Niżne w terminie określonym w art.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 Łapsze Niżne na okręgi 
wyborcze.

§ 2.  Dokonuje podziału Gminy Łapsze Niżne na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych, ustala ich 
granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, zgodnie z załącznikiem 
do niniejszego postanowienia.

§ 3.  Wykonanie niniejszego postanowienia powierza się Wójtowi Gminy Łapsze Niżne.

§ 4. Postanowienie podlega przekazaniu Radzie Gminy Łapsze Niżne, Wójtowi Gminy Łapsze Niżne, 
Państwowej Komisji Wyborczej oraz Wojewodzie Małopolskiemu.

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

§ 6. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania  i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Łapsze Niżne 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

KOMISARZ WYBORCZY 
w Nowym Sączu II

Piotr Borkowski
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Załącznik do Postanowienia

Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II

z dnia 16 kwietnia 2018 r.

Numer
okręgu Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych
wybieranych

w okręgu wyborczym

1 Część sołectwa Frydman – ul. Na Skarpie, Słoneczna, Długa, 
Balarów, Nad Stawem, Kamienne Pole, Szkolna 1

2 Część sołectwa Frydman – ul. Kasztelańska, Dworska, Jana Pawła II, 
Floriana, Kościelna, Plac Tysiąclecia 1

3 Część sołectwa Frydman – ul. Jana III Sobieskiego, Zastodolna, 
Równia 1

4 Sołectwo Falsztyn 
Sołectwo Niedzica – Zamek 1

5

Część  sołectwa Niedzica – Osiedle Polana Sosny, Osiedle Pod 
Taborem, 
ul. Widokowa, Kanada, Miodowa, Ogrodowa, Świętej Rozalii, 3  Maja 
od nr 2  do nr 26 (parzyste) i od nr 1 do nr 65 (nieparzyste)

1

6
Część sołectwa Niedzica – ul. Browarna, Kamieniec, Krótka, 
Nadwodnia, Świętego Bartłomieja, 3 Maja od nr 30 do nr 100 
(parzyste) i od nr 69 do nr 139 (nieparzyste)

1

7
Część sołectwa Niedzica – ul. Kąciki, Leśna, Polna, Tatrzańska, 
3 Maja od nr 102 do końca (parzyste) i od nr 141 do końca 
(nieparzyste) 

1

8
Część sołectwa Kacwin – ul. Graniczna, Glinik, Jana Pawła II, 
Szkolna, Gajowa, Majowa, Śnieżna, Słoneczna, Jutrzenki, Świętej 
Anny od nr 2  do nr 108 (parzyste) i od nr 1  do nr 143 (nieparzyste)

1

9
Część Sołectwa Kacwin – ul. Kościelna, Nadwodnia, Spiska, 
Kowolówka, Huba, Świętej Anny od nr 110 do końca (parzyste) 
i od nr 145 do końca (nieparzyste)

1

10

Część sołectwa Łapsze Niżne - ul. Długa od nr 144 do końca 
(parzyste) i od nr 161 do końca (nieparzyste), Wiejska, Jana Pawła II 
od nr 1  do nr 53 (nieparzyste) i od nr 2  do nr 82 (parzyste), 
Spółdzielców, Jana Kasprzyckiego, Leśna, Potok

1

11

Część sołectwa Łapsze Niżne – Długa od nr 2  do nr 134 (parzyste) 
i od nr 1  do nr 159 (nieparzyste), Józefa Wiśmierskiego, Jana Pawła II 
od nr 65 do nr 79 (nieparzyste) i od nr 84 do nr 116 (parzyste), Czarna, 
Nadwodnia, Nowa, Ks. Józefa Stanka, Ogrodowa 

1

12
Część sołectwa Łapsze Wyżne – ul. Świętego Floriana od nr 77 do 
końca (nieparzyste) i od nr 32 do końca (parzyste), Pasieczna, 
Młyńska, Kwiatowa, Leszczynowa 

1

13
Część sołectwa Łapsze Wyżne – ul. Świętego Floriana od nr 1  do nr 
75 (nieparzyste) i od nr 2  do nr 30 (parzyste), Zacisze, Kościelna, 
Słoneczna, Widokowa, Zielona, 3 Maja, Na Brzegu

1

14 Sołectwo Łapszanka 1
15 Sołectwo Trybsz 1
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 12 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) 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 t.j. do dnia 1 kwietnia 2018 r. Rada Gminy
Łapsze Niżne nie podjęła takiej uchwały pomimo przedłożenia przez Wójta Gminy
odpowiedniego projektu zaopiniowanego pozytywnie przez Komisarza Wyborczego
w Nowym Sączu. Z tego względu Komisarz Wyborczy zobowiązany był na podstawie art. 12
ust. 4 przywołanej wyżej uchwały w trybie nadzorczym dokonać podziału Gminy Łapsze
Niżne na okręgi wyborcze.

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. Przy podziale
gminy na okręgi wyborcze uwzględnia się, następujące zasady:
- Art. 17 ust.1 pkt. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017, poz. 1875):
„W skład rady wchodzą radni w liczbie: 1) piętnastu w gminach do 20 000 mieszkańców”
- Art. 373 § 1 ustawy Kodeks wyborczy (t. j. Dz. U. z 2017, poz. 15 oraz z 2018 r. poz. 4,
130 i 138) „Liczbę radnych wybieranych do rad ustala, odrębnie dla każdej rady, wojewoda,
po porozumieniu z komisarzem wyborczym, odpowiednio do zasad określonych w kodeksie
oraz ustawach odrębnych. Ustalenie liczby radnych dla każdej rady następuje na podstawie
liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze działania danej rady, ujętych w stałym
rejestrze wyborców na koniec roku poprzedzającego rok, w którym wybory mają być
przeprowadzone.” Liczba mieszkańców Gminy Łapsze Niżne według stanu na dzień 31
grudnia 2017 r. wyniosła: 9 248. Zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego z dnia
26 lutego 2018 r. (nr. poz. rej. 74/18) w sprawie ustalenia liczy radnych wybieranych do rad
gmin, dla Gminy Łapsze Niżne ustalono liczbę 15 radnych.
- Art. 418 § 1 ustawy Kodeks wyborczy „W każdym okręgu wyborczym tworzonym
dla wyboru rady w gminie liczącej do 20 000 mieszkańców wybiera się jednego radnego”
(okręgi jednomandatowe).
- Art. 419 § 2 ustawy Kodeks wyborczy „Podział gminy na okręgi wyborcze, ich granice
i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu ustala, na wniosek wójta, rada
gminy według jednolitej normy przedstawicielstwa, obliczonej przez podzielenie liczby
mieszkańców gminy przez liczbę radnych wybieranych do danej rady, z uwzględnieniem art.
417”. W przypadku Gminy Łapsze Niżne ustalona norma przedstawicielstwa wynosi:
616,53 (9 248 : 15 = 616,53).

Art. 417 § 2 Kodeksu wyborczego jako zasadę określa, że na terenach wiejskich okręgiem
wyborczym jest sołectwo, zaś w przypadku potrzeby łączenia bądź podziału miejscowości na
okręgi wyborcze obowiązują ścisłe arytmetyczne zasady określone art. 419 § 2 pkt. 1 i 2
Kodeksu wyborczego. Jednostki pomocnicze (sołectwa) łączone w okręgi wyborcze muszą
ze sobą graniczyć. Dokonując podziału na mandaty obowiązuje zasada: jeżeli ułamek liczby
mandatów jest równy lub większy niż ½ stosuje się zaokrąglenie w górę do całkowitej liczby
mandatów. Jeżeli w wyniku zaokrągleń łączna liczba mandatów w okręgach będzie większa
od liczby wybieranych radnych mandaty nadwyżkowe odejmuje się w okręgach, w których
norma przedstawicielstwa jest najmniejsza. Sposób ustalenia okręgów wyborczych
przedstawiono poniżej.
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Wstępny podział mandatów pomiędzy sołectwa, wynikający z wyliczonego
przedstawicielstwa:

Sołectwo
Liczba

mieszkańców
Współczynnik
mandatowości

Liczba radnych

Frydman 1 727 2,801146194 3
Falsztyn 306 0,496323529 0
Niedzica - Zamek 263 0,42657872 0
Niedzica 1 853 3,005514706 3
Kacwin 1 285 2,084234429 2
Łapsze Niżne 1 559 2,528654844 3
Łapsze Wyżne 980 1,589532872 2
Sołectwo Łapszanka 448 0,726643599 1
Sołectwo Trybsz 827 1,341371107 1

Wstępne wyliczenie zgodnie z art. 417 § 2 pkt 2 i § 3 pkt 1 oraz art. 419 § 2 pkt 1 Kodeksu
wyborczego wynikła konieczność połączenia, graniczących ze sobą, sołectw Falsztyn
z Niedzicą-Zamek w celu utworzenia okręgu wyborczego, gdyż sołectwa te mają
współczynnik mandatowości – 0.
Po utworzeniu wspólnego okręgu wyborczego – Falsztyn i Niedzica-Zamek – okręg ten przy
liczbie mieszkańców 569 otrzymuje współczynnik mandatowości 0,922902, a zatem stanowić
będzie samodzielny okręg wyborczy.
W wyniku powyższego połączenia dwóch sołectw „zerowych” w Gminie Łapsze Niżne
powstała sytuacja uzyskania nadwyżkowego mandatu.
W związku z tym, zgodnie ze stanowiskiem Państwowej Komisji Wyborczej, iż dopuszczalne
jest podzielenie jednostki pomocniczej gminy (sołectwa), której „przypadać” miałaby
określona liczba mandatów wynikająca z podzielenia liczby mieszkańców jednostki przez
jednolitą normę przedstawicielstwa w gminie, na mniejszą liczbę okręgów wyborczych niż
wynika to ze wstępnie wyliczonej liczby mandatów, jeżeli wymaga tego zachowanie zasad
obowiązujących przy dokonywaniu podziału gminy na okręgi wyborcze (np. niełączenie
jednostek ze sobą niesąsiadujących, niełączenie jednostek, które mogłyby stanowić
samodzielne okręgi, lub jednostki i części innej jednostki, itp.).
Mandat nadwyżkowy odjęto z sołectwa Łapsze Niżne, w którym będą utworzone dwa okręgi
wyborcze.

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