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POSTANOWIENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCLA WIU II

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie podziału Miasta i Gminy Bierutów na okręgi wyborcze

Na podstawie art. 17 § 2 w związku z art. 17 § l i art. 167 § l pkt l w związku z art. 417, art. 418 §
l i art. 419 § 1-2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 754), po
dokonaniu przez Radę Miejską w Bierutowie podziału na okręgi wyborcze, Komisarz Wyborczy we
Wrocławiu II

postanawia

l) stwierdzić wykonanie w sposób niezgodny z prawem zadań dotyczących zmian w podziale Miasta
i Gminy Bierutów na okręgi wyborcze;

2) dokonać podziału Miasta i Gminy Bierutów na okręgi wyborcze, ustalić ich granice, numery oraz
liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego
postanowienia.

Uzasadnienie

W dniu 26 marca 2018 r. Rada Miejska w Bierutowie podjęła uchwałę nr XLl/379/18 w sprawie podziału
Miasta i Gminy Bierutów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu. Dokonany przez radę podział był niezgodny z przepisami prawa
wyborczego, ponieważ łączył w jeden okręg jednostki pomocnicze gminy, które nie był spójne terytorialnie.

W związku z tym, Komisarz Wyborczy we Wrocławiu II postanowieniem dnia 5 kwietnia 2018 r. wezwał
Radę Miejską w Bierutowie do dokonania zgodnych z prawem zmian w podziale Miasta i Gminy na okręgi
wyborcze w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od otrzymania w/w postanowienia.

W dniu 19 kwietnia 2018 r. Rada Miejska w Bierutowie uchwałą nr XLlI/389/18 dokonała podziału
Miasta i Gminy Bierutów na okręgi wyborcze, ustaliła ich granice i numery oraz liczbę radnych
wybieranych w każdym okręgu.

Uchwalony podział ponownie narusza przepisy i zasady dotyczące podziału gmin na okręgi wyborcze.

W tej sytuacji, Komisarz Wyborczy we Wrocławiu II stosownie do art. 17 Kodeksu wyborczego dokonał
podziału Miasta i Gminy Bierutów na okręgi wyborcze.

Zgodnie z art. 417 § 2 Kodeksu w gminach na terenach wiejskich okręgiem wyborczym jest jednostka
pomocnicza gminy. 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, natomiast art. 418 § l Kodeksu określa, że w każdym okręgu wyborczym tworzonym
dla wyboru rady w gminie liczącej do 20 000 mieszkańców wybiera się l radnego.

Działając na podstawie art. 373 § l i § 2 Kodeksu wyborczego Wojewoda Dolnośląski zarządzeniem nr
61 z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego,
radnych rad powiatów i rad gmin w Województwie Dolnośląskim ustalił, że liczba radnych wybieranych
w Mieście i Gminie Bierutów wynosi 15.

Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie ustaw w celu zwiększenia
udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 130), przy ustalaniu podziału gminy na okręgi wyborcze uwzględnia się liczbę
mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców danej gminy na koniec kwartału poprzedzającego
kwartał, w którym rada gminy dokonuje podziału gminy na okręgi wyborcze.

Liczba mieszkańców wg stanu na dzień 31 marca 2017 r. wynosiła - 9 825.

Norma przedstawicielstwa dla Miasta i Gminy Bierutów wynosiła - 655.

Terytorium Miasta i Gminy Bierutów obejmuje miasto Bierutów i 16 sołectw - jednostek pomocniczych.
Z podzielenia liczby mieszkańców poszczególnych sołectw przez jednolitą normę przedstawicielstwa
wynika, iż Bierutów oraz sołectwa: Gorzesław, Karwiniec, Solniki Wielkie, Stronia, Wabienice i Zbytowa
mogą stanowić odrębne okręgi wyborcze (art. 417 § 2 Kodeksu). Pozostałe sołectwa, zgodnie z art. 417 §
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2 zdanie drugie Kodeksu wyborczego należy połączyć w celu utworzenia okręgu, jeżeli wynika to
z konieczności zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa.

Odstąpienie od tej zasady jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy nie ma możliwości utworzenia
spójnych terytorialnie okręgów wyborczych z tych jednostek pomocniczych, które nie mogą samodzielnie
tworzyć okręgu wyborczego. W omawianym przypadku taka konieczność występuje jedynie w przypadku
sołectwa Jemielna, które nie może stanowić samodzielnego okręgu, a graniczy jedynie z sołectwami:
Stronia i Wabienice, które mogą stanowić samodzielne okręgi wyborcze. W związku z tym przyłączenie
Jemielnej do jednego z tych sołectw jest uzasadnione.

W związku z tym, Komisarz Wyborczy we Wrocławiu postanowił, jak na wstępie.

Postanowienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu
do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń na terenie Urzędu Miejskiego
w Bierutowie oraz sołectwach, a także w Biuletynie Informacji Publicznej.

Komisarz Wyborczy we Wrocławiu II

Pouczenie:

Zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu wyborczego od niniejszego postanowienia Komisarza Wyborczego we
Wrocławiu II przysługuje odwołanie do Państwowej Komisji Wyborczej w terminie 5 dni od daty
doręczenia niniejszego postanowienia.

Otrzymują:

l. Rada Miejska w Bierutowie

2. Pan Paweł Hreniak - Wojewoda Dolnośląski

3. Pan Władysław Kobiałka- Burmistrz Bierutowa

4. Pan Wojciech Hermeliński - Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej.
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Załącznik do postanowienia
Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Podział Miasta i Gminy Bierutów na okręgi wyborcze

Numer Granice okręgu wyborczego Liczba radnych
okręgu wybieranych w

wyborczego okręgu wyborczym
1 Bierutów - ulice: Czereśniowa, Generała Bema, Jasna, 1

Jesionowa, Klonowa, Lipowa, Nowa, Osiedle,
Piłsudskiego, Pogodna, Promienna, Słoneczna,
Tęczowa, Wiśniowa, Witosa, Wodna.

2 Bierutów - ulice: Ceglana, Dworcowa, Kasztanowa, 1
Kochanowskiego, Koszarowa, Krasińskiego,
Rzemieślnicza, Słowackiego, Solnicka, Świętego Jana,
Towarowa, Boczna, Kolejowa, Młyńska.

3 Bierutów - ulice: Żeromskiego, Zielona, l Maja. 1
4 Bierutów - ulice: Dąbrowskiego, Kilińskiego, 1

Konopnickiej, Kościuszki, Namysłowska, Ogrodowa,
Orzeszkowej, Pułaskiego, Sikorskiego, Kruszowicka,
Moniuszki.

5 Bierutów - ulice: Oleśnicka, Parkowa, Plater, Polna, 1
Spacerowa, Wrocławska.

6 Bierutów - ulice: Browarna, Kościelna, Mickiewicza, 1
Plac Kościelny, Rynek, Przyjaciół Żołnierza, Zamkowa.

7 Sołectwo: Karwiniec. 1

8 Sołectwo: Gorzesław. 1

9 Sołectwa: Wabienice, Jemielna. 1

10 Sołectwo: Stronia. 1

11 Sołectwo: Zbytowa. 1

12 Sołectwa: Kijowice, Solniki Małe, Strzałkowa. 1

13 Sołectwa: Posadowice, Radzieszyn, Sątok. 1

14 Sołectwo: Solniki Wielkie. 1

15 Sołectwa: Zawidowice, Kruszowice, Paczków. 1
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