DSD-5241-2/18

POSTANOWIENIE

2018 - 08 - ^ 2

Komisarza Wyborczego w Siedlcach II LMńWHIt
z dnia 20 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmian w podziale powiatu garwolińskiego na okręgi wyborcze

Na podstawie art.l7§2 oraz art. 454 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks
wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Siedlcach II
postanowił

§1.

Stwierdzić

bezskuteczność

wezwania

Rady

Powiatu

Garwolińskiego

postanowieniem Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 16 lipca 2018 r. do
dokonania w sposób zgodny z prawem w wyznaczonym terminie zmian w podziale
powiatu garwolińskiego na okręgi wyborcze.
§2. Dokonać zmian w załączniku do uchwały Nr XLII/290/2002 Rady Powiatu
Garwolińskiego z dnia 9 lipca 2002 r. w sprawie podziału powiatu garwolińskiego na
okręgi wyborcze. Załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do
niniejszego postanowienia.
§3. Postanowienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego

i podaniu

do publicznej

wiadomości

na terenie powiatu

garwolińskiego w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej.
§4.

Postanowienie

przekazać

Radzie

Powiatu

Garwolińskiego,

Staroście

Garwolińskiemu, radom miast i gmin z terenu powiatu garwolińskiego, Wojewodzie
Mazowieckiemu oraz Państwowej Komisji Wyborczej.
§5. Postanowienie ma zastosowanie od wyborów wyłaniających organy gminy na
kadencję

następującą po

kadencji,

w

czasie

której

w życie.
§6. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

postanowienie weszło

§7. Od niniejszego postanowienia przysługuje, na podstawie art. 420§2 Kodeksu
wyborczego, wyborcom w liczbie 15 odwołanie do Państwowej Komisji Wyborczej
w terminie 5 dni od daty jego podania do publicznej wiadomości oraz Radzie Powiatu
Garwolińskiego w terminie 5 dni od daty doręczenia.

Uzasadnienie
Komisarz Wyborczy w Siedlcach II postanowieniem z dnia 16 lipca 2018 r.
wezwał Radę Powiatu Garwolińskiego do podjęcia uchwały w sprawie podziału
powiatu garwolińskiego na okręgi wyborcze, wskazując zakres koniecznych zmian.
Rada Powiatu Garwolińskiego we wskazanym terminie nie podjęła stosowanej
uchwały. W tej sytuacji podziału powiatu na okręgi wyborcze dokonuje komisarz
wyborczy.
Komisarz Wyborczy w Siedlcach II, dokonując podziału na okręgi wyborcze,
miał na uwadze dotychczas obowiązujący podział oraz zasadę stałości podziału
powiatów na okręgi wyborcze. Zmiany w podziale mogą być dokonywane tylko w
tym zakresie, w którym naruszone zostały normy określone w Kodeksie wyborczym.
W tym przypadku konieczna jest zmiana liczby radnych w poszczególnych okręgach
wyborczych, wynikająca z jednolitej normy przedstawicielstwa.
W zaistniałej sytuacji Komisarz Wyborczy w Siedlcach II postanowił, jak na
wstępie.

Zał. nr 1
do postanowienia Komisarza
Wyborczego w Siedlcach II
z dnia 20 sierpnia 2018 r.

Numer
Granice okręgu
okręgu
1

2

Miasto Garwolin
Gminy : Garwolin, Górzno, Pilawa

Liczba radnych
wybieranych w okręgu

4
7

Gminy : Borowie, Miastków, Parysów

3

4

Miasto Łaskarzew
Gminy : Łaskarzew, Wilga

3

5

Gminy: Maciejowice, Sobolew

3

6

Gminy: Trojanów, Żelechów

3

3

