
POSTANOWIENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU II

z dnia 17 maja 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Wińsko na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic
i numerów oraz liczby wybieranych radnych w każdym okręgu

Działając na podstawie art. 17 § 2 i art. 167 § 1 pkt 1, w związku z art. 373 i 417 § 1-3, art. 418 § 1 oraz 
art. 419 § 1-2 i § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U z 2018 poz. 754), po 
bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na dokonanie przez Radę Gminy Wińsko zgodnego 
z prawem podziału na okręgi wyborcze Komisarz Wyborczy we Wrocławiu II

postanawia

1) stwierdzić niewykonanie przez Radę Gminy Wińsko w sposób zgodny z prawem w wyznaczonym 
terminie podziału Gminy Wińsko na okręgi wyborcze; 

2) dokonać podziału Gminy Wińsko na okręgi wyborcze, ustalić ich granice i numery oraz liczbę radnych 
wybieranych w każdym okręgu, w sposób określony w  załączniku do niniejszego postanowienia.

Uzasadnienie

W dniu 9 marca 2018 r. Rada Gminy Wińsko podjęła uchwałę nr LIV/401/18 w sprawie podziału Gminy 
Wińsko na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym 
okręgu.

Komisarz Wyborczy we Wrocławiu II postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wezwania 
Rady Gminy Wińsko do wykonania zadań w sposób zgodny z prawem w wyznaczonym terminie, stwierdził 
niezgodność powołanej powyżej uchwały z art. 417 § 2 zdanie pierwsze Kodeksu wyborczego i wezwał 
Radę Gminy Wińsko do zmiany przedmiotowej uchwały i dokonania podziału Gminy na okręgi wyborcze 
w sposób zgodny z prawem wyborczym.

W uzasadnieniu do przedmiotowego postanowienia Komisarz Wyborczy we Wrocławiu II wskazał, iż 
w okręgach wyborczych nr 6, 13 i 14 doszło do naruszenia zasady, iż okręgiem wyborczym jest sołectwo tj. 
art. 417 § 2 Kodeksu wyborczego.

W okręgach tych dołączono do sołectw, które mogły stanowić samodzielne okręgi wyborcze tj. 
Piskorzyny (okręg nr 6), Małowic (okręg nr 13) i Wyszęcic (okręg nr 14) inne sołectwa, które nie mogły 
samodzielnie utworzyć okręgów wyborczych.

Rada Gminy Wińsko w dniu 7 maja  2018 r. zmieniła granice okręgów wyborczych uchwałą nr 
LVII/424/18 w sprawie podziału Gminy Wińsko na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz 
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Rada wyżej wymienioną uchwałą częściowo, tj. w zakresie okręgu nr 6, wykonała wezwanie Komisarza 
Wyborczego we Wrocławiu II z dnia 23 kwietnia 2018 r.

Badając ustalony uchwałą z dnia 7 maja 2018 r. podział na okręgi wyborcze Komisarz Wyborczy we 
Wrocławiu II zważył, co następuje.
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Zgodnie z art. 417 § 2 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 § 3 artykułu 417 Kodeksu wyborczego stanowi, iż jednostkę pomocniczą dzieli się na dwa lub 
więcej okręgów wyborczych również wtedy, gdy w gminie liczącej do 20 000 mieszkańców liczba radnych 
wybieranych w danej jednostce pomocniczej byłaby większa od 1.

Natomiast art. 418 § 1 Kodeksu wyborczego określa, że w każdym okręgu wyborczym tworzonym dla 
wyboru rady w gminie liczącej do 20 000 mieszkańców wybiera się 1 radnego.

Działając na podstawie art. 373 § 1 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 do 
Rady Gminy Wińsko wynosi 15.

Gmina Wińsko (8329 mieszkańców) składa się z 42 jednostek pomocniczych - sołectw. Jednolita norma 
przedstawicielstwa wyliczona przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych 
wybieranych do Rady Gminy Wińsko wynosi 555,27 (art. 419 § 2 Kodeksu wyborczego).

Kryteria określone w art. 417 § 2 zdanie pierwsze spełniają sołectwa: Głębowice, Krzelów, Małowice, 
Orzeszków, Piskorzyna i Wyszęcice, ponieważ stosunek liczby mieszkańców tych sołectw do jednolitej 
normy przedstawicielstwa jest większy niż ½, co, po dokonaniu zaokrągleń do liczby całkowitej, o których 
mowa w art. 419 § 2 pkt 1 Kodeksu wyborczego, pozwala na utworzenie na ich obszarze samodzielnych 
jednomandatowych okręgów wyborczych.

Natomiast 35 pozostałych jednostek pomocniczych (poza sołectwem Wińsko), samodzielnie nie może 
stanowić okręgów wyborczych, a zatem, zgodnie z art. 417 § 2 zdanie drugie Kodeksu wyborczego, należy 
je połączyć w celu zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa. W tych bowiem jednostkach wstępnie 
wyliczony ułamek jest mniejszy niż ½.

Stosownie do art. 417 § 3 Kodeksu wyborczego sołectwo Wińsko (3,02) powinno być podzielone na 
3 okręgi wyborcze

Powołaną uchwałą nr LVII/424/2018 z dnia 7 maja 2018 r. Rada Gminy Wińsko utworzyła 
15 jednomandatowych okręgów wyborczych, w tym  m.in. :

1) okręg wyborczy nr 13, w którego granicach znalazły się sołectwa Małowice  i Iwno. Z wstępnego 
podzielenia liczby mieszkańców tych sołectw przez jednolitą normę przedstawicielstwa wynika, iż ułamek 
powstały z tego działania właściwy dla sołectwa Małowice wynosi 0,651, a dla sołectwa Iwno – 0,407;

2) okręg wyborczy nr 14, składający się z sołectw Wyszęcice, Boraszyce Małe, Boraszyce Wielkie. Ułamek, 
o którym mowa w pkt 1) dla tych sołectw wynosi odpowiednio: Wyszęcice – 0,506, Boraszyce Małe - 
0,072, Boraszyce Wielkie 0,138.

Jak wynika z powyższego, sołectwa Małowice i Wyszęcice mogą stanowić samodzielne 
jednomandatowe okręgi wyborcze. Dołączenie zatem do tych jednostek, innych sołectw nie było 
konieczne dla zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa.

Przy ustalaniu okręgów wyborczych nr 13 i 14 Rada Gminy Wińsko, naruszyła więc zasady określone 
w art. 417 § 2, w szczególności zasadę, iż okręgiem wyborczym jest jednostka pomocnicza gminy.

Ponadto, w ocenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II, układ przestrzenny Gminy Wińsko 
w powiązaniu z liczbą mieszkańców pozwala na dokonanie podziału w taki sposób, aby powstało 
15 okręgów wyborczych i nie zostały naruszone zasady ich tworzenia, wynikające z ustawy - Kodeks 
wyborczy.

Mając na względzie powyższe, Komisarz Wyborczy we Wrocławiu II stwierdza, iż dokonany 
uchwałą LVII/424/18 z dnia 7 maja 2018 r. podział ponownie narusza przepisy prawa wyborczego, tj. 
art. 417 § 2 Kodeksu wyborczego.

W związku z tym, Komisarz Wyborczy we Wrocławiu II działając na podstawie art. 17 § 2 
i art. 167 § 1 pkt 1 Kodeksu wyborczego dokonał podziału Gminy Wińsko na okręgi wyborcze, ustalił 
ich numery i granice w sposób określony w załączniku do niniejszego postanowienia.
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Postanowienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz 
podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze Gminy Wińsko.

Komisarz Wyborczy we Wrocławiu II:
P. Dobrosz-Dzierżanowska

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:

1. Rada Gminy Wińsko

2. Pan Paweł Hreniak – Wojewoda Dolnośląski

3. Pani Jolanta Krysowata-Zielnica – Wójt Gminy Wińsko

4. Pan Wojciech Hermeliński – Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej.
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Załącznik do postanowienia  
Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II 
z dnia 17 maja 2018 r. 

 
PODZIAŁ GMINY WIŃSKO NA OKRĘGI WYBORCZE 

 
Nr okręgu 

wyborczego 
Granice okręgu wyborczego Liczba 

radnych 
wybieranych 

w okręgu 
wyborczym 

1 Sołectwo Wińsko, ulice: 8-go Maja, Kościelna, Kościuszki, 
Mickiewicza, Ogrodowa, Parkowa, Plac Wolności, Robotnicza, 
Sadowa, Szkolna, Wschodnia 

1 

2 Sołectwo Wińsko, ulice: Kwiatowa, Nowa, Polna, Przemysłowa, 
Słoneczna, Spokojna, Witosa 

1 

3 Sołectwo Wińsko, ulice: Akacjowa, Ciemna, Marszałka 
Piłsudskiego, Rawicka, Rolna, Zjazdowa;  z wsią Rogówek 

1 

4 Sołectwa: Kozowo, Łazy, Rogów Wołowski, Węgrzce, Wrzeszów, 
Gryżyce, Rajczyn 

1 

5 Sołectwa: Grzeszyn z wsią Białków, Kleszczowice, Stryjno, 
Morzyna, Brzózka z wsią Mysłoszów, Rudawa z wsią Gołaszów  

1 

6 Sołectwo: Piskorzyna z wsią Naroków 1 

7 Sołectwo: Głębowice z wsią Trzcinica Wołowska  1 

8 Sołectwa: Białawy Małe z wsią Białawy, Białawy Wielkie z wsią 
Czaplice, Węglewo, Aleksandrowice, Staszowice, Turzany 

1 

9 Sołectwo: Krzelów z wsią Młoty 1 

10 Sołectwa: Iwno, Przyborów, Buszkowice Małe, Budków, Dąbie 1 

11 Sołectwo: Konary, Moczydlnica Klasztorna, Słup, Boraszyce 
Wielkie, Boraszyce Małe, Jakubikowice 

1 

12 Sołectwo: Orzeszków 1 

13 Sołectwo: Małowice  1 

14 Sołectwo: Wyszęcice 1 

15 Sołectwa: Smogorzów Wielki, Smogorzówek, Domanice, Baszyn, 
Chwałkowice  

1 
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