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UZASADNIENIE 
 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego pismem w dniu 19 maja 2014 r. przedłożył Radzie 
Miasta Rybnika do zaopiniowania projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie 
podziału Województwa Śląskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic  i numerów oraz liczby 
radnych wybieranych w okręgu wyborczym w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego.  
Stosownie do zapisów art. 462 i art. 463 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy  
(Dz. U. Nr 21 poz. 112 ze zm.) w celu przeprowadzenia wyborów, obszar województwa dzielony jest 
na okręgi wyborcze, których numery, granice i liczbę radnych wybieranych w danym okręgu ustala – 
na wniosek Marszałka Województwa – Sejmik Województwa. Dyspozycję ustawową wykonano  
w roku 2002, niemniej analiza demograficzna wykonywana pod kątem zbliżających się wyborów 
samorządowych wskazała na konieczność modyfikacji liczby radnych wybieranych w poszczególnych 
okręgach wyborczych.  
 
Spadek ludności w: 

• okręgu 2 (aktualnie: 648132 mieszkańców, co daje jednolitą normę przedstawicielstwa równą 
6,56), 

• okręgu 6 (aktualnie: 517498 mieszkańców, co daje jednolitą normę przedstawicielstwa równą 
5,23), 

 
oraz najwyższy współczynnik jednolitej normy przedstawicielstwa w okręgu 3 (aktualnie: 710500 
mieszkańców, co daje jednolitą normę przedstawicielstwa równą 7,19), po zastosowaniu zaokrąglenia 
wynikającego z art. 419 §2 pkt 2 Kodeksu Wyborczego wskazują na konieczność zmniejszenia liczby 
radnych wybieranych w okręgu 2 z 7 mandatów do 6 mandatów, okręgu 3 z 8 mandatów  
do 7 mandatów i okręgu 6 z 6 mandatów do 5 mandatów. 
Ogólna liczba radnych Sejmiku Województwa ulega zmianie i wynosi 45 mandatów. 
 
 
Tabela z danymi: 
 
 Okręg 2 Okręg 3  Okręg 6 
Katowice 287 048 Jastrzębie Zdrój           88384 Częstochowa 224509 
Mysłowice 71805 Rybnik                       134577 p. częstochowski 135767 
Tychy 124893 Żory                             59855 p. kłobucki 85901 
p. bieruńsko-
lędziński 

57197 p. mikołowski              93191 p. myszkowski 71321 

p. pszczyński 107189 p. raciborski               105177   
  p. rybnicki                   75347   
  p. wodzisławski         153969   
Suma: 648132 Suma:                        710500 Suma: 517498 
Mandaty 6,56 Mandaty                        7,19 Mandaty 5,23 
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami łączenie dwóch lub więcej powiatów w celu utworzenia 
okręgu wyborczego wymaga zasięgnięcia opinii rad tych powiatów. Zajęcie stanowiska przez ten 
organ powinno nastąpić nie później niż w ciągu 30 dni od dnia doręczenia tego projektu. 
W związku z tym, a także z uwagi na przedstawione wyżej dane oraz przywołane analizy czynią 
zasadnym pozytywnie zaopiniować projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego. 
 
 


