
UCHWAŁA NR XXXV/276/14

RADY GMINY BOLESŁAWIEC

z dnia 7 lipca 2014 r. 

w sprawie wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego na Uchwałę 
Nr XLIV/248/14 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 26 czerwca 2014 r. 

Na podstawie art. 456 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
(Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777,
Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, Dz.U.  
z 2012 r. poz. 951, poz. 1529, Dz.U. z 2014 r. poz. 179 i poz. 180) oraz art. 18 ust. 
2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379) 

 uchwala się, co następuje:

§1.  Zaskarża  się  do  Komisarza  Wyborczego  w  Jeleniej  Górze  Uchwałę  
Nr  XLIV/248/14  Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 26 czerwca 2014 r.
w  sprawie  podziału  Powiatu  Bolesławieckiego  na  okręgi  wyborcze,  ustalenia  
ich  granic  i  numerów  oraz  liczby  radnych  wybieranych  w  każdym  okręgu
wyborczym.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolesławiec. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogusław Uziej



U Z A S A D N I E N I E

W dniu  26 czerwca 2014 roku Rada Powiatu Bolesławieckiego  uchwałą  

Nr XLIV/248/14  dokonała podziału Powiatu Bolesławieckiego na okręgi wyborcze,

ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

wyborczym.

Uchwała ta wpłynęła do Urzędu Gminy w dniu 2 lipca 2014 r.

Rada  Gminy  Bolesławiec  uważa,  iż  dokonany  podział  powiatu  na  okręgi

wyborcze jest niezgodny z prawem, w szczególności z art. 454 § 2 i 3 ustawy z dnia

5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze zm.).

W dniu 12 maja br. do rady Gminy wpłynął wniosek Przewodniczącego Rady

Powiatu  Bolesławieckiego  o  zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  podziału

Powiatu Bolesławieckiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i  numerów oraz

liczby radnych wybieranych w tych okręgach.

Rada  Gminy  Bolesławiec  Uchwałą  Nr  XXXIII/269/14  z  dnia  28  maja  2014  r.,

uwzględniając obowiązujące w tym zakresie przepisy, powyższy projekt zaopiniowała

negatywnie. Zgodnie z art. 454 § 2 w/w ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. okręgiem

wyborczym  jest  jedna  gmina. Art.  453  ustawy  wskazuje,  że  w  każdym  okręgu

wyborczym  wybiera  się  od  3  do  10  radnych.  Norma  przedstawicielska  –  liczba

wyborców jednego radnego w Powiecie Bolesławieckim wynosi 4174 osoby. Liczba

mieszkańców w Gminie Bolesławiec – wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosi

13637 osób. Oznacza to, że  Gmina Bolesławiec może być odrębnym okręgiem

wyborczym, gdzie zgodnie z normą przedstawicielską można wybrać 3 radnych

bez konieczności łączenia z innymi gminami.

W świetle powyższego Rada Gminy Bolesławiec wnosi o wydanie orzeczenia

o dokonaniu podziału Powiatu Bolesławieckiego w sposób niezgodny z prawem. 


