UCHWAŁA NR XXVII/137/2018
RADY GMINY MIELESZYN
z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie podziału Gminy Mieleszyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
Na podstawie art. 417 § 1, 2 i 3 pkt 1, art. 418 § 1, art. 419, art. 420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15, z późn. zm.1)) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.2)) w związku
z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia
udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów
publicznych (Dz. U. poz. 130) na wniosek Wójta Gminy Mieleszyn uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Mieleszyn na okręgi wyborcze, ustala się ich granice i numery
oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, w sposób określony w załączniku do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieleszyn.
§ 3. Tracą moc:
1) uchwała Nr XII/88/2012 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 28 września 2012 r. w sprawie podziału
Gminy Mieleszyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu dla wyboru Rady Gminy Mieleszyn (Dz. Urz. Woj. Wlkp.
poz. 4279),
2) uchwała Nr XIII/75/2016 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 10 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie podziału Gminy Mieleszyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyboru Rady Gminy Mieleszyn (Dz. Urz. Woj.
Wlkp. poz. 3848),
3) uchwała Nr XXVI/133/2018 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie podziału
Gminy Mieleszyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 2455).
§ 4. Uchwałę przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Wielkopolskiemu i właściwemu
terytorialnie komisarzowi wyborczemu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo
przyjęty.

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 1089 oraz z 2018 r. poz. 4,
130 i 138).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130).
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§ 6. Wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego
terytorialnie komisarza wyborczego w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej
wiadomości.

Przewodniczący Rady
(-) Eugeniusz Meller
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Załącznik do Uchwały Nr XXVII/137/2018
Rady Gminy Mieleszyn
z dnia 27 marca 2018 r.
Podział Gminy Mieleszyn na okręgi wyborcze

Numer
okręgu
wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba
radnych wybieranych
w okręgu wyborczym

1

Część Sołectwa Mieleszyn od numeru 1 do 17 i od 81 do 97

1

2

Część Sołectwa Mieleszyn od numeru 40 do 80

1

3

Część Sołectwa Mieleszyn od numeru 18 do 39 i od 98 do 118

1

4

Sołectwo Przysieka

1

5

Sołectwo Mielno

1

6

Sołectwo Popowo-Ignacewo obejmujące wsie: Popowo-Ignacewo
i Popowo Podleśne

1

7

Sołectwo Popowo Tomkowe

1

8

Sołectwo Kowalewo obejmujące wsie: Kowalewo i Kowalewko,
Sołectwo Dziadkówko obejmujące wsie: Dziadkówko i Dziadkowo

1

9

Część Sołectwa Łopienno od numeru 1 do 22, od 85 do 120
i od 178 do 188

1

10

Część Sołectwa Łopienno od numeru 23 do 49, od 51 do 56,
od 58 do 84A i od 121 do 130B

1

11

Część Sołectwa Łopienno numer 50, 50A, od 57 do 57B
i od 131 do 177

1

12

Część Sołectwa Karniszewo od numeru 10A do 44

1
1

13

Część Sołectwa Karniszewo od numeru 1 do 10 i od 45 do 55,
Sołectwo Dobiejewo,
Sołectwo Borzątew

14

Sołectwo Świątniki Wielkie,
Sołectwo Dębłowo obejmujące wsie: Dębłowo i Nowaszyce

1

Sołectwo Sokolniki,
Sołectwo Świątniki Małe

1

15
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UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXVII/137/2018
Rady Gminy Mieleszyn
z dnia 27 marca 2018 r.
Stosownie do zapisu art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie
niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i
kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. poz. 130) rada gminy zobligowana została
do dokonania podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy w terminie 60 dni
od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 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.
Zgodnie z art. 418 § 1 Kodeksu wyborczego w każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru
rady w gminie liczącej do 20 000 mieszkańców wybiera się 1 radnego. Gmina Mieleszyn na koniec
IV kwartału 2017 r. liczyła 4 015 mieszkańców.
W świetle zapisu art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w
skład rady wchodzą radni w liczbie piętnastu w gminach do 20 000 mieszkańców.
Stosownie do zapisu art. 417 Kodeksu wyborczego w gminach na terenach wiejskich okręgiem
wyborczym jest jednostka pomocnicza gminy. Jednostki pomocnicze gminy łączy się w celu
utworzenia okręgu lub dzieli na dwa lub więcej okręgów wyborczych, jeżeli wynika to z
konieczności zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa. Jednostkę pomocniczą gminy dzieli
się na dwa lub więcej okręgów wyborczych również wtedy, gdy w gminach do 20 000
mieszkańców liczba radnych wybieranych w danej jednostce pomocniczej byłaby większa niż 1.
Natomiast w myśl art. 419 § 2 Kodeksu wyborczego podział gminy na okręgi wyborcze, ich
granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu ustala, na wniosek wójta,
rada gminy według jednolitej normy przedstawicielstwa. W przypadku Gminy Mieleszyn ustalona
norma przedstawicielstwa wynosi 268 i jest ona zachowana.
Wójt Gminy Mieleszyn wnioskiem z dnia 20 lutego 2018 r. wystąpił do Rady Gminy Mieleszyn o
podział gminy na 15 okręgów wyborczych, załączając do tego wniosku projekt uchwały.
Przedmiotowy projekt został również przesłany w dniu 22 lutego 2018 r. Komisarzowi
Wyborczemu w Poznaniu. Pismem DPZ-5242-12/18 z dnia 28 lutego 2018 r. Komisarz Wyborczy
w Poznaniu zwrócił uwagę, że przedłożony projekt podziału gminy Mieleszyn na okręgi wyborcze
narusza przepisy art. 417 Kodeksu wyborczego w części dotyczącej okręgów wyborczych nr 5 i nr
6 oraz nr 12 i nr 13.
Stosując się do powyższych uwag Komisarza Wyborczego w dniu 2 marca 2018 r. został
przesłany do niego nowy poprawiony projekt podziału gminy Mieleszyn na okręgi wyborcze.
Ustosunkowując się do tego projektu pismem DPZ-5242-12/18 z dnia 12 marca 2018 r. Komisarz
Wyborczy w Poznaniu wyraził opinię, że przedmiotowy projekt jego zdaniem jest zgodny z
przepisami Kodeksu wyborczego oraz wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej zawartymi w
jej uchwale z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie wytycznych i wyjaśnień dotyczących podziału
jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze.
Następnie powyższy projekt uchwały Rady Gminy o podziale gminy Mieleszyn na okręgi
wyborcze został doręczony radnym wraz z zawiadomieniem o zwołaniu Sesji Rady Gminy na
dzień 16 marca 2018 r.
Należy dodać, że przed Sesją nowo opracowany poprawnie projekt podziału gminy Mieleszyn na
okręgi wyborcze został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady.
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W trakcie Sesji odbywanej w dniu 16 marca 2018 r., Wójt Gminy podczas omawiania
projektu podziału gminy na okręgi wyborcze przedstawił autopoprawkę do tego projektu
powołując się na stanowisko Komisarza Wyborczego wyrażone w piśmie DPZ-5242-12/18
doręczone Wójtowi w dniu 16.03.2018 r., które zawiera tę samą datę co doręczenie. Przedmiotowa
autopoprawka dotyczyła okręgów wyborczych nr 12 i nr 13 obejmujący odpowiednio część
sołectwa Karniszewo od numeru 10A do 44 oraz części sołectwa Karniszewo od numeru 1 do 10 i
od 45 do 55 wraz z sołectwami Dobiejewo i Borzątew, przy zachowaniu obowiązującej normy
przedstawicielstwa. W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego autopoprawka zgłoszona
przez Wójta wymaganą większością głosów nie została przyjęta. Natomiast w wyniku
przeprowadzonego następnego głosowania podjęto uchwałę Nr XXVI/133/2018 w sprawie
podziału Gminy Mieleszyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, zawierającą niezgodny z prawem podział
dotyczący okręgów nr 12 i nr 13.
W związku z powyższym Komisarz Wyborczy w Poznaniu postanowieniem Nr DPZ-5242-12/18 z
dnia 20 marca 2018 r. wezwał Radę Gminy Mieleszyn do wykonania podziału gminy Mieleszyn na
okręgi wyborcze zgodnie z prawem do dnia 30 marca 2018 r.
Biorąc powyższe pod uwagę Wójt Gminy Mieleszyn ponownym wnioskiem wystąpił do
Rady Gminy Mieleszyn o podział gminy na 15 okręgów wyborczych zgodnie z cytowanym
postanowieniem Komisarza Wyborczego w Poznaniu, załączając do niego projekt uchwały w tym
względzie.
Projekt ten w pełni uwzględnia stanowisko Komisarza Wyborczego w Poznaniu zawarte w wyżej
powołanym Jego postanowieniu.
W § 3 niniejszej uchwały stwierdza się utratę mocy:
1) uchwały Nr XII/88/2012 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 28 września 2012 r. w sprawie podziału
Gminy Mieleszyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu dla wyboru Rady Gminy Mieleszyn (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz.
4279),
2) uchwały Nr XIII/75/2016 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 10 czerwca 2016 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie podziału Gminy Mieleszyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i
numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyboru Rady Gminy
Mieleszyn (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 3848),
3) uchwały Nr XXVI/133/2018 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie
podziału Gminy Mieleszyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 2455),
albowiem nie powinny one dalej funkcjonować w obiegu prawnym po podjęciu niniejszej uchwały,
a żaden z obowiązujących przepisów ustaw nie stwierdza, że w przypadku aktualnie
podejmowanych uchwał przez rady gmin o ich podziale na okręgi wyborcze dotychczasowe
uchwały w tym względzie z mocy prawa tracą moc.
Uchwała Rady Gminy Mieleszyn w sprawie okręgów wyborczych podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i podaniu do publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty.
Skoro więc niniejsza uchwała o podziale gminy Mieleszyn na okręgi wyborcze jest zgodna
z obowiązującymi przepisami Kodeksu wyborczego i w pełni uwzględnia dotychczasowe uwagi do
zgłaszanych projektów przez Komisarza Wyborczego, a w szczególności w pełni wypełnia
wezwanie z dnia 20 marca 2018 r. Komisarza Wyborczego, to jej podjęcie jest konieczne i w pełni
uzasadnione.
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