
PROJEKT NR 569 
Uchwała Nr ........................... 
Rady Miasta Nowego Sącza 
z dnia ..................................... 

 
 

w sprawie: podziału Miasta Nowego Sącza na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, 
numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 

 
 Na podstawie art. 419 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018r. poz. 4, 130 i 138 ) oraz art.12 ust. 1 ustawy z dnia  
11 stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli  
w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych 
(Dz. U. poz. 130) na wniosek Prezydenta Miasta Nowego Sącza, Rada Miasta Nowego Sącza 
uchwala, co następuje: 
 
§ 1. Dokonuje się podziału Miasta Nowego Sącza na 4 okręgi wyborcze, w których będzie 

wybieranych 23 radnych. 

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIII/314/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 
2012 r. w sprawie: podziału Miasta Nowego Sącza na stałe okręgi wyborcze,określenia 
ich granic, numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w tych okręgach. 

§ 5. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Małopolskiemu oraz 
KomisarzowiWyborczemu w Nowym Sączu I. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego 
oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń. 

§ 7. Na ustalenia Rady Miasta Nowego Sącza w sprawach okręgów wyborczych wyborcom, 
w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza 
Wyborczego w Nowym Sączu I, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do 
publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń. 

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

 
       Przewodniczący Rady Miasta 
       (-) Janusz Kwiatkowski 
  



 
Załącznik 

do Uchwały Nr .................... 
Rady Miasta Nowego Sącza 
z dnia ................................... 

 
 
 

Podział Miasta Nowego Sącza na cztery okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta 
Nowego Sącza. 
 
Liczba mandatów: 23 
 

Nr 
okręgu 

Granice okręgu - osiedla Liczba radnych 
w okręgu 

 
I 

Osiedle Centrum 
Osiedle Helena 
Osiedle Kochanowskiego 
Osiedle Przetakówka 
Osiedle Stare Miasto 
Osiedle Zabełcze 

 
5 

 
II 

Osiedle Barskie 
Osiedle Chruślice 
Osiedle Falkowa 
Osiedle Gołąbkowice 
Osiedle Piątkowa 
Osiedle Westerplatte 

 
5 

 
III 

Osiedle Gorzków 
Osiedla Kilińskiego 
Osiedle Millenium 
Osiedle Nawojowska 
Osiedle Wojska Polskiego 
Osiedle Zawada 

 
7 

 
IV 

Osiedle Biegonice 
Osiedle Dąbrówka 
Osiedle Kaduk 
Osiedle Poręba Mała 
Osiedle Przydworcowe 
Osiedle Szujskiego 
Osiedle Wólki 

 
6 

 
 
       Przewodniczący Rady Miasta 
       (-) Janusz Kwiatkowski 



UZASADNIENIE 
 

do projektu uchwały Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie podziału Miasta Nowego Sącza 
na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych  
w każdym okręgu wyborczym. 
 
 W przedłożonym projekcie uchwały podział Miasta Nowego Sącza na okręgi 
wyborcze, ich granice i numery proponuje się w niezmienionej formie, w stosunku do 
aktualnie obowiązującego podziału, wynikającego z uchwały Nr XXXIII/314/2012 Rady 
Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: podziału Miasta Nowego Sącza na 
stałe okręgi wyborcze, określenia ich granic, numerów oraz ustalenia liczby radnych 
wybieranych w tych okręgach.  

Zmianie ulega natomiast liczba radnych wybieranych w okręgu nr I i IV. W okręgu  
nr I liczba radnych wybieranych w tym okręgu ulega zmniejszeniu do 5, zaś w okręgu nr IV 
liczba radnych wybieranych w tym okręgu wzrasta do 6. Zmiana ta wynika z wyliczeń 
dokonanych zgodnie z art. 419 § 2 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), gdzie podziału na okręgi 
wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu ustala się 
według jednolitej normy przedstawicielstwa, obliczonej przez podzielenie liczby 
mieszkańców gminy przez liczbę radnych wybieranych do danej rady, z uwzględnieniem art. 
417 Kodeksu wyborczego. Dodatkowo przy tworzeniu projektu uchwały zastosowano się do 
wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej zawartych w uchwale z dnia z dnia 5 lutego 
2018 r. w sprawie wytycznych i wyjaśnień dotyczących podziału jednostek samorządu 
terytorialnego na okręgi wyborcze. 

Zarządzeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia 
liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów na obszarze województwa 
małopolskiego oraz do Sejmiku Województwa Małopolskiego, ustalono, że w Nowym Sączu 
liczba radnych wybieranych w wyborach do rad gmin wynosi 23. Ponadto zgodnie z art.  
418 § 2 Kodeksu wyborczego, w wyborach do rad gmin w gminach liczących powyżej 20 000 
mieszkańców, tworzy się okręgi, w których wybiera się od 5 do 8 radnych.  

Zaproponowany podział Miasta Nowego Sącza na cztery okręgi wyborcze wraz  
z liczbą radnych w okręgu spełnia wyżej opisane wymogi.  

W Nowym Sączu liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiła 81 452. 
 Na podstawie powyższego, dokonanie podziału na okręgi wyborcze, a w gminach 
liczących powyżej 20 000 mieszkańców także ustalenie liczby radnych wybieranych  
w poszczególnych okręgach wyborczych następuje według jednolitej normy 
przedstawicielstwa, obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę 
radnych wybieranych do danej gminy. Następnie liczbę mieszkańców w okręgu wyborczym 
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. W przypadku gdy w wyniku zaokrągleń o których mowa wyżej, łączna liczba 
mandatów w okręgach będzie większa od liczby wybieranych radnych, mandaty nadwyżkowe 
odejmuje się w tych okręgach, w których norma przedstawicielstwa jest najmniejsza. 
Natomiast w przypadku gdy w wyniku zaokrągleń, o których mowa wyżej, łączna liczba 
mandatów w okręgach będzie mniejsza od liczby wybieranych radnych, mandaty dodatkowe 
przyznaje się w tych okręgach, w których norma przedstawicielstwa jest największa. 
 
Sposób obliczenia ilości mandatów w okręgu: 
Liczba mieszkańców miasta Nowego Sącza: 81 452, liczba wybieranych radnych: 23. 
81 452 : 23 = 3541,391304 
 



Jednolita norma przedstawicielstwa w Mieście Nowym Sączu wynosi 3541,391304. 
 

Nowy Sącz 
 

Ilość radnych 
 

Jednolita 
norma 

przedstawi-
cielstwa 

81452   23   3541,391304 

Okr ęgi 

Mieszkańcy 
Liczba 

mieszkańców 
w okręgu 

Współczynnik 
okręgowy  

Ilość 
mandatów 
wstępnie 

dodanie 
+  

odjęcie  
- 

Ilość 
mandatów 
końcowa 

Okr ęg I 
Centrum 1646           
Helena 4459             
Kochanowskiego 6245             
Przetakówka 4161             
Stare Miasto 2068             
Zabełcze 1180             
Razem: 19759  19759 5,579446   6 -1 5 
Okr ęg II   
Barskie 5861           
Chruślice 689             
Falkowa 1429             
Gołąbkowice 4118             
Piątkowa 1745             
Westerplatte 3270             
Razem: 17112   17112 4,831999   5   5 
Okr ęg III   
Gorzków 3751           
Kili ńskiego 613             
Millenium 4218             
Nawojowska 4351             
Wojska Polskiego 6607             
Zawada 4752             
Razem: 24292   24292 6,859451   7   7 
Okr ęg IV    
Biegonice 1452           
Dąbrówka 1937             
Kaduk 3098             
Poręba Mała 2530             
Przydworcowe 3404             
Szujskiego 4376             
Wólki 3492             

Razem: 20289   20289 5,729104   6   6 
Suma: 81452 81452 24 23 

 



W wyniku obliczeń zgodnych z zasadami opisanymi na wstępie, dokonano zaokrągleń 
na podstawie których, łączna liczba mandatów we wszystkich okręgach wynosi 24 i jest 
większa od liczby wybieranych radnych, wynoszącej 23. W takiej sytuacji mandaty 
nadwyżkowe odejmuje się w tych okręgach, w których norma przedstawicielstwa jest 
najmniejsza. W Nowym Sączu mandat nadwyżkowy został odjęty w okręgu nr I, gdyż w tym 
okręgu norma przedstawicielstwa jest najmniejsza, a wyliczenie obrazuje poniższa tabela:  

 
Porównanie wstępnie obliczonych norm przedstawicielstwa  

we wszystkich okręgach wyborczych (dla 24 mandatów) 
Nr okr ęgu Liczba mieszkańców w 

okręgu 
Wstępna ilość 

mandatów 
Norma 

przedstawicielstwa 

Okr ęg I 19759 6 3293,166666 
Okr ęg II  17112 5 3422,4 
Okr ęg III  24292 7 3470,285714 
Okr ęg IV 20289 6 3381,5 

 
Ostatecznie suma mandatów w poszczególnych okręgach jest zgodna z liczbą 

wybieranych radnych w Nowym Sączu – 23 - i przedstawia się następująco: 
 
1. W okr ęgu wyborczym nr I – 5 mandatów 
2. W okr ęgu wyborczym nr II – 5 mandatów 
3. W okr ęgu wyborczym nr III – 7 mandatów 
4. W okr ęgu wyborczym nr IV – 6 mandatów 
 
Powyższe wyliczenia stanowią podstawę do ustalenia liczby radnych wybieranych  

w poszczególnych okręgach wyborczych w Nowym Sączu. 
 
 Jednocześnie informuję, że przedkładany projekt uchwały został przedłożony 
Komisarzowi Wyborczemu w Nowym Sączu I w trybie konsultacji. Komisarz Wyborczy  
w Nowym Sączu pismem znak: DNS-5242-41/18 z dnia 6 marca 2018 r. poinformował  
o zgodności przedstawionych projektów z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. 
Kodeks wyborczy. 
 
 Wobec powyższego przedkładam niniejszy projekt uchwały w sprawie podziału 
Miasta Nowego Sącza na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby 
radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, wnioskując o podjęcie uchwały zgodnie 
z projektem. 
 
 
 
 
 
Nowy Sącz, 8 marca 2018 r. 




