
Projekt

UCHWAŁA NR ....................

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie podziału Miasta Katowice na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Katowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875 ze zm), art. 419 § 2 i § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 15 ze zm.) oraz 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), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.)  – na wniosek 
Prezydenta Miasta Katowice,

Rada Miasta Katowice
uchwala, co następuje:

§1.  Dokonuje się podziału Miasta Katowice na 5 okręgów wyborczych, w których będzie wybieranych 
28 Radnych.

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

§3. Traci moc uchwała Nr XXVI/584/12 Rady Miasta Katowice z dnia 12 września 2012 r. w sprawie podziału 
miasta Katowice na okręgi wyborcze dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miasta Katowice (Dz. U. Woj. 
Śl. z 2012 r. poz. 4355).

§4. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach.

§5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podaniu do publicznej 
wiadomości poprzez wywieszenie jej w budynku Urzędu Miasta Katowice oraz zamieszczenie w Biuletynie 
Informacji Publicznej.

§6. W terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości wyborcom, w liczbie co najmniej 15, 
przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Katowicach.  

§7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.
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Podział Miasta Katowice na okręgi wyborcze wraz z ich numerami,  

granicami oraz liczbą radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych 

 

Numer 

okręgu 
Nazwa jednostki pomocniczej należąca do okręgu 

Liczba radnych 

wybieranych 

w okręgu 

1 
Ligota-Panewniki, Piotrowice-Ochojec, Zarzecze, 

Kostuchna, Podlesie  
7 

2 
Dąbrówka Mała, Szopienice-Burowiec,  

Janów-Nikiszowiec, Giszowiec, Murcki  
5 

3 
Śródmieście, Osiedle Paderewskiego-Muchowiec, 

Brynów część wschodnia-Osiedle Zgrzebnioka, Dąb 
5 

4 

Załęska Hałda-Brynów część zachodnia, 

Załęże, Osiedle Witosa, Osiedle Tysiąclecia  

 

6 

5 Zawodzie, Wełnowiec-Józefowiec, Koszutka, Bogucice  5 

 

Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miasta Katowice
z dnia .................... 2018 r.
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UZASADNIENIE

Zapis 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. z 2018 r. poz. 130) zobowiązuje radę gminy do dokonania podziału gminy na okręgi wyborcze w

wyborach do rady gminy w terminie 60 dni od wejścia w życie ww. ustawy. Z kolei, zgodnie z art. 419 § 2

ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r., poz. 15 z późn. zmianami), zwanej

dalej „ustawą”, podział 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.

W oparciu o przepisy ustawy przy tworzeniu okręgów wyborczych uwzględnia się utworzone jednostki

pomocnicze, a w okręgach wyborczych wybiera się od 5 do 8 radnych. Dokonując podziału miasta

Katowice na okręgi wyborcze uwzględniono wymogi zawarte w załączniku do uchwały Państwowej

Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie wytycznych i wyjaśnień dotyczących podziału

jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze (M. P. poz. 204).

Prezydent Miasta Katowice wystąpił z wnioskiem o dokonanie podziału miasta Katowice na 5 okręgów

wyborczych. Przy ustalaniu liczby radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych

zastosowana została jednolita norma przedstawicielstwa (podzielenie liczby mieszkańców w danym okręgu

wyborczym przez ww. normę przedstawicielstwa).

Przygotowując konieczne modyfikacje podyktowane przepisami – kierowano się zasadą ograniczenia zmian

do niezbędnego minimum; tak, by w jak najmniejszym stopniu rzutowały one na utrwalone od lat w

świadomości mieszkańców reguły przeprowadzania wyborów samorządowych.

Wśród tych reguł jedną z najważniejszych jest trwała przynależność poszczególnych jednostek

pomocniczych do poszczególnych okręgów wyborczych.
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