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UCHWAŁA Nr XXXIII/296/2012
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 27 listopada 2012 r.

w sprawie podziału Gminy Karczew na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu.
Na podstawie art. 419 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112
ze zmianami) w związku z art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks
wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 113 ze zmianami) oraz w związku z Postanowieniem Nr 42/2012 Komisarza
Wyborczego w Warszawie z dnia 12 listopada 2012r. uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Karczew na 15 stałych jednomandatowych okręgów wyborczych.
§ 2. Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych określa
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.
§ 4. Uchyla się Uchwałę Nr XXXII/276/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 października 2012r.
w sprawie podziału Gminy Karczew na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu.
§ 5. Uchwała
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§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu
do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w BiP-ie.
§ 7. Przepisy uchwały mają zastosowanie do kadencji organów stanowiących jednostek samorządu
terytorialnego i kadencji burmistrzów następujących po kadencji, w trakcie której uchwała weszła w życie.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady:
Tadeusz Marton
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Uzasadnienie
Postanowieniem nr 42/12 z dnia 12 listopada 2012r. Komisarz Wyborczy w Warszawie uznał, że uchwała Rady
Miejskiej w Karczewie nr XXXII/276/2012 z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Karczew na stałe
okręgi wyborcze została podjęta z naruszeniem prawa i wezwał Radę Miejską w Karczewie do podjęcia uchwały
w przedmiotowej sprawie w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa w terminie do dnia 10 grudnia 2012r.
Zastrzeżenia Komisarza dotyczyły podziału Gminy Karczew na okręgi w jej miejskiej części, gdzie naruszono zasadę
dotycząca traktowania jednostek pomocniczych – osiedli – jako samodzielnych jednostek zasadniczych poprzez
nieuprawnione przesuwanie poszczególnych ulic z jednych osiedli do innych.
Mając na względzie treść postanowienia Komisarza Wyborczego w Warszawie i zawarte w nim zastrzeżenia, Rada
Miejska w Karczewie uchyliła swoją uchwałę nr XXXII/276/2012 z dnia 30 października 2012r. i działając na podstawie
art. 419 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy w związku z art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy
wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy dokonała ponownego podziału Gminy Karczew na 15 stałych
jednomandatowych okręgów wyborczych, z uwzględnieniem zastrzeżeń dotyczących podziału na okręgi w miejskiej
części Gminy. I tak:
- dokonano nowego podziału Osiedla nr 8 na trzy jednomandatowe okręgi wyborcze nr 8, 9 i 10 ze względu
na współczynnik normy przedstawicielstwa, który wynosi 3,28.
- dokonano podziału Osiedla nr 5, które ze względu na przekroczony współczynnik normy przedstawicielstwa (1,51)
podzielono na dwie części: jedna część utworzyła okręg wyborczy nr 4, zaś druga część została połączona z Osiedlem
nr 9 (które posiada współczynnik normy przedstawicielstwa 0,15) w okręg wyborczy nr 5;
- Osiedle nr 2 również nie spełnia ustawowych wymogów, aby mogło stanowić samodzielny okręg i w związku z tym
zostało połączone z Osiedlem nr 4 w jeden okręg wyborczy nr 2.
Przy ustalaniu podziału Gminy na okręgi wyborcze uwzględniono liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze
wyborców Gminy Karczew na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonuje się podziału.
Liczba mieszkańców ujętych w rejestrze wyborców na dzień 30 września 2012r. wynosiła 15 721. Liczba radnych
zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
w gminach do 20 tysięcy mieszkańców wynosi 15 radnych.
Jednolita norma przedstawicielstwa dla Gminy Karczew wynosi 1048. Przy podziale na okręgi współczynnik normy
przedstawicielstwa w nowoutworzonym okręgu wynosi od 0,50 do 1,49, co oznacza, że liczba mieszkańców w danym
okręgu Gminy Karczew powinna mieścić się w przedziale liczbowym pomiędzy 524 osób a 1562 osób.
W załączniku do uchwały projekt podziału na jednomandatowe okręgi wyborcze spełnia ww. wskaźniki.

