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Poz. 1259
Postanowienie Nr 494
Komisarza Wyborczego w Zamościu
z dnia 11 lutego 2013 r.

Komisarz Wyborczy w Zamościu, na podstawie art. 17, art. 417 § 2 i 3 pkt 1, art. 419 § 2-4 oraz art. 420
ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) wobec ponownego
dokonania przez Radę Gminy Adamów podziału gminy na okręgi wyborcze w sposób niezgodny z prawem
postanawia
1. Dokonać podziału Gminy Adamów na okręgi wyborcze zgodnie z załącznikiem do niniejszego
postanowienia.
2. Okręgi wyborcze ustalone niniejszym postanowieniem będą miały zastosowanie do wyborów
zarządzanych po zakończeniu kadencji Rady Gminy Adamów wyłonionej w wyborach na lata 2010-2014.
3. Postanowienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz podaniu
do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Adamów, a także
w Biuletynie Informacji Publicznej.
4. Od niniejszego postanowienia Radzie Gminy Adamów w terminie 5 dni od doręczenia, a wyborcom,
w liczbie co najmniej 15, w terminie 5 dni od podania postanowienia do publicznej wiadomości, przysługuje
odwołanie do Państwowej Komisji Wyborczej.

Komisarz Wyborczy
w Zamościu

Teresa Renata Bodys
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Załącznik do Postanowienia Nr 494
Komisarza Wyborczego w Zamościu
z dnia 11 lutego 2013 r.

Podział Gminy Adamów na okręgi wyborcze
Numer
okręgu

Granice okręgu

Liczba radnych wybieranych w okręgu

1

Adamów

1

2

Bliżów, Trzepieciny

1

3

Bondyrz od nr 1 do nr 145

1

4

Bondyrz od nr 146 do nr 206a

1

5

Boża Wola A, Boża Wola B

1

6

Feliksówka

1

7

Jacnia od nr 1 do nr 64

1

8

Jacnia od nr 65 do nr 144

1

9

Rachodoszcze

1

10

Suchowola A od nr 1 do nr 70

1

11

Suchowola A od nr 71 do nr 161b

1

12

Suchowola B, Grabnik

1

13

Suchowola-Kolonia, Malinówka

1

14

Szewnia Dolna

1

15

Szewnia Górna, Czarnowoda, Potoczek

1
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U zas adnienie
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz.
113, z późn. zm.) nałożyła na organy stanowiące samorządu terytorialnego obowiązek dokonania podziału
gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy, w terminie 15 miesięcy od dnia wejścia w życie
ustawy, to jest do dnia 1 listopada 2012r. Rada Gminy Adamów podjęła w tej sprawie uchwałę Nr
XXIII/133/12 z dnia 19 października 2012r. a następnie uchwałę Nr XXIV/138/12 z dnia 16 listopada
2012r., które w postępowaniach odwoławczych zostały zakwestionowane przez wyborców oraz przez
Państwową Komisję Wyborczą w uchwale z dnia 20 grudnia 2012r. Nr ZPOW-730-124/12. Dlatego też
w wykonaniu wytycznych PKW zawartych w przywołanej wyżej uchwale Komisarz Wyborczy w Zamościu
postanowieniem Nr 480 z dnia 27 grudnia 2012r. stwierdził, że uchwała Rady Gminy Adamów Nr
XXIV/138/12 z dnia 16 listopada 2012r. podjęta została z naruszeniem prawa i wezwał Radę Gminy
Adamów do podjęcia, w terminie do dnia 31 stycznia 2013r., uchwały w przedmiocie podziału Gminy
Adamów na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy w sposób zgodny z prawem i zaleceniami PKW
zawartymi w powołanej wyżej uchwale a przywołanych szczegółowo w uzasadnieniu postanowienia Nr
480, a więc w zakresie granic okręgu Nr 4 i okręgu Nr 8 oraz 15 ustalonych powyższą uchwałą.
Rada Gminy Adamów podjęła w dniu 25 stycznia 2013r. uchwałę Nr XXVI/156/13 w sprawie podziału
Gminy Adamów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu. Podział ustalony powyższą uchwałą nie spełnił wymogów ustawowych wynikających
z wytycznych PKW bowiem Rada uwzględniła zalecenia PKW jedynie co do granic okręgu wyborczego Nr
8 i 15, nie zostały natomiast zmienione granice okręgu wyborczego Nr 4. W dalszym ciągu pozostawiono
miejscowość Trzepieciny w ramach jednego okręgu wyborczego z częścią sołectwa Bondyrz od Nr 146 do
nr 206a, co oznacza, iż w wyznaczonym terminie Rada Gminy nie wykonała zadania podziału na okręgi
wyborcze zgodnie z prawem. Powyższa okoliczność uprawnia Komisarza Wyborczego do działań
określonych w przepisie art. 17 ust. 1 , w związku z ust. 2, ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks
wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), to jest do niezwłocznego wykonania tego zadania za Radę
w sposób wskazany przez PKW w przywołanej wyżej uchwale z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie znak:
ZPOW-730-124/12 i powiadomienia o podjętych działaniach nadzorczych Państwowej Komisji Wyborczej.
Komisarz Wyborczy w Zamościu, mając na uwadze stan prawny i faktyczny sprawy zważył, co
następuje.
Zgodnie z art. 417 § 2 Kodeksu wyborczego w gminach na terenach wiejskich okręgiem wyborczym jest
jednostka pomocnicza gminy – sołectwo. Jednostki pomocnicze gminy łączy się w celu utworzenia okręgu
lub dzieli się na dwa lub więcej okręgów wyborczych, jeżeli wynika to z konieczności zachowania jednolitej
normy przedstawicielstwa. Zgodnie z art. 417 § 3 pkt 1 jednostkę pomocniczą gminy dzieli się na dwa lub
więcej okręgów wyborczych również wtedy, gdy w gminie niebędącej miastem na prawach powiatu liczba
radnych wybieranych w danej jednostce pomocniczej byłaby większa niż 1. Jak wskazała Państwowa
Komisja Wyborcza
w wytycznych i wyjaśnieniach dotyczących podziału jednostek samorządu
terytorialnego na okręgi wyborcze, stanowiących załącznik do uchwały z dnia 7 maja 2012r. (M.P. z 2012r.,
poz. 354) oznacza to, między innymi, że co do zasady nie powinno się tworzyć okręgów wyborczych
składających się z jednostki pomocniczej gminy i części innej jednostki pomocniczej gminy.
Gmina Adamów składa się z 18 jednostek pomocniczych – sołectw. Z podzielenia liczby mieszkańców
poszczególnych sołectw przez jednolitą normę przedstawicielstwa wynoszącą 335, a ustaloną w oparciu
o dyspozycję art. 419 § 2 Kodeksu wyborczego wynika, iż sołectwa: Potoczek, Szewnia Górna, Feliksówka,
Bliżów, Rachodoszcze, Suchowola Kolonia, Adamów, Szewnia Dolna i Suchowola B mogą stanowić
samodzielnie okręgi wyborcze, natomiast sołectwa: Jacnia, Suchowola A i Bondyrz mogą zostać podzielone
na dwa okręgi wyborcze. Pozostałe sołectwa, to jest Grabnik, Malinówka, Czarnowoda, Trzepieciny, Boża
Wola A i Boża Wola B nie mogą samodzielnie stanowić okręgów wyborczych. W tym stanie rzeczy,
zgodnie z treścią art. 419 § 2 pkt 2 Kodeksu wyborczego i zaleceń PKW, o których wyżej mowa, Rada
Gminy Adamów przyłączyła sołectwo Potoczek do sołectwa Szewnia Górna i Czarnowoda w ramach
jednego okręgu wyborczego oznaczonego nr 15 przy wskaźniku mandatowości 1,33. Przyjęty
w przedmiotowej uchwale podział Gminy Adamów na okręgi wyborcze w granicach opisanych
w załączniku Nr 1 do uchwały oznaczone numerami : 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 i 14 należało więc
zaakceptować jako zgodne z prawem i w takich granicach określić podział Gminy na jednomandatowe
okręgi wyborcze w niniejszym postanowieniu. Należało jednak w wykonaniu wytycznych PKW ustalić
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granice okręgów wyborczych Nr 4 i 2 w odmienny sposób od przyjętego przez Radę Gminy Adamów
i połączyć sołectwo Trzepieciny o współczynniku mandatowości wynoszącym 0,29 z sołectwem Bliżów
o współczynniku mandatowości 0,73. Tak utworzony okręg wyborczy będzie posiadał współczynnik 1,01,
a więc będzie to współczynnik bliższy jedności niż przy przyjęciu drugiego wariantu wskazanego przez
PKW w wytycznych (to jest połączeniu w jeden okręg sołectwa Trzepieciny z sołectwem Adamów). W tej
drugiej dopuszczalnej możliwości wskaźnik mandatowości wynosiłby bowiem 1,42.
Mając powyższe ustalenia na uwadze jak i przywołane przepisy prawa Komisarz Wyborczy w Zamościu
postanowił jak na wstępie.

