UCHWAŁA NR LI/298/2018
RADY GMINY ŚWIDNICA
z dnia 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu
Zielonogórskiego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 89 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
2017 r., poz. 1875, zm. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130.) oraz z art. 454 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. –
Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 15 z późn. zm.1) ) na wniosek Starosty Zielonogórskiego uchwala
się, co następuje:
§ 1. Rada Gminy Świdnica opiniuje pozytywnie projekt połączenia Gminy Nowogród Bobrzański i Gminy
Świdnica w celu utworzenia jednego okręgu wyborczego w wyborach do Rady Powiatu Zielonogórskiego.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Eliasz Madej

1) Zm.

poz. 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138.
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Uzasadnienie
Pismem z dnia 12 kwietnia 2018 r. Starosta Zielonogórski ponownie zwrócił się do Rady Gminy
Świdnica o wyrażenie opinii w przedmiocie połączenia gmin: Nowogród Bobrzański i Świdnica w jeden
okręg wyborczy w wyborach do Rady Powiatu Zielonogórskiego.
Apel Rady Gminy Zabór z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie połączenia Gminy Zabór w jeden okręg
wyborczy z Gminą Bojadła i Trzebiechów w wyborach do rady powiatu zielonogórskiego, przekonał
Starostę Zielonogórskiego do przedstawienia nowej propozycji podziału powiatu zielonogórskiego na
5 stałych okręgów wyborczych.
Priorytetem jest utworzenie okręgów wyborczych w ten sposób, aby prawdopodobieństwo posiadania
przez każdą gminę przedstawiciela w radzie powiatu było jak największe.
W związku z wyłączeniem byłej Gminy Zielona Góra z terytorium Powiatu Zielonogórskiego, wystąpiły
przesłanki wynikające z art. 421 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r.
poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4., 130 i 138), co w konsekwencji obliguje do dokonania nowego
podziału powiatu zielonogórskiego na okręgi wyborcze.
Zgodnie z art. 454 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089
oraz z 2018 r. poz. 4., 130 i 138) łączenie dwóch lub więcej gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego
w wyborach do rady powiatu, wymaga zasięgnięcia opinii rad tych gmin.
Propozycja połączenia gmin: Nowogród Bobrzański i Świdnica w jeden okręg wyborczy w wyborach do
rady powiatu, wynika z treści art. 453 Kodeksu wyborczego, który wskazuje, że w każdym okręgu
wyborczym wybiera się od 3 do 10 radnych.
Ponieważ liczba radnych przypadająca na którąkolwiek z ww. gmin, wynikająca z jednolitej normy
przedstawicielstwa (3 829,21) wynosi mniej niż 3 mandaty (Nowogród Bobrzański 2,3884822; Świdnica
1,6846816) zasadnym jest ich łączenie w jeden okręg wyborczy. Ogólna liczba mieszkańców powiatu (na
dzień 31.12.2017 r.) wynosi 72 755.
W okręgu wyborczym, powstałym w wyniku połączenia ww. gmin liczba mandatów kształtuje się
następująco:
Nr
okręgu

Liczba
mieszkańców

Mandaty

Mandaty
zaokrąglone

Proponowane
mandaty

Granice
okręgu

5

15 597

4,0731639

4

4

Gminy: Nowogród
Bobrzański, Świdnica

Wobec powyższego Rada Gminy Świdnica pozytywnie opiniuje wniosek Starosty Zielonogórskiego
w przedmiocie połączenia gmin: Nowogród Bobrzański i Świdnica w jeden okręg wyborczy w wyborach do
Rady Powiatu Zielonogórskiego.
Podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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