
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NPII.4131.1.662.2017 

WOJEWODY ŚLĄSKIEGO 

z dnia 27 grudnia 2017 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 

z 2017 r., poz. 1785) 

stwierdzam nieważność 

uchwały Nr XXXIV/378/17 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie podziału Gminy 

Bobrowniki na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym 

okręgu, dalej jako „uchwała” - w całości, jako niezgodnej z art. 421 oraz art. 419 ustawy z dnia 5 stycznia 

2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 35 ze zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 

2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.). 

Uzasadnienie  

Na sesji w dniu 16 listopada 2017 r. Rada Gminy Bobrowniki przyjęła uchwałę Nr XXXIV/378/17 

w sprawie podziału Gminy Bobrowniki na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby 

radnych wybieranych w każdym okręgu. W podstawie prawnej uchwały wskazano przepis art. 421 Kodeksu 

wyborczego. 

W toku postępowania nadzorczego organ nadzoru uznał, iż uchwała jest niezgodna z prawem. 

Zdaniem organu nadzoru w zaistniałym stanie Rada Gminy Bobrowniki winna podjąć uchwałę w sprawie 

zmiany uchwały Nr XXV/340/12 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału 

Gminy Bobrowniki na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych 

w każdym okręgu a nie jej uchylenia i ponownego dokonania podziału Gminy Bobrowniki na okręgi wyborcze. 

Zgodnie z art. 419 § l Kodeksu wyborczego, podział na okręgi wyborcze w wyborach do rad gmin jest stały. 

Zmiany w podziale mogą być dokonywane tylko w przypadku zajścia przesłanek określonych w kodeksie 

wyborczym tj. zmiany w podziale terytorialnym państwa, zmiany granic jednostek pomocniczych gminy, 

zmiany liczby radnych w radzie gminy lub zmiany liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych. 

Tymczasem, przedmiotowa uchwała została podjęta w sposób sprzeczny z powołanym wyżej art. 419 § l 

Kodeksu wyborczego. W ocenie organu nadzoru, Rada Gminy Bobrowniki podejmując ww. uchwałę w sposób 

istotny naruszyła prawo, bowiem zgodnie z brzmieniem art. 13 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - 

Kodeks Wyborczy rada gminy „dokona podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy 

w terminie 15 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.” tj. od 1 sierpnia 2011 roku. W kontekście 

wskazanego wyżej zapisu art. 419 § l Kodeksu wyborczego oznacza to, że Rada Gminy Bobrowniki 

nie posiadała kompetencji do ponownego ustalenia podziału Gminy Bobrowniki na okręgi wyborcze. 

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że uchwała Nr XXXIV/378/17 Rady Gminy Bobrowniki 

z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie podziału Gminy Bobrowniki na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich 

granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. w sposób istotny narusza przepis 

art. 421 oraz art. 419 ustawy z 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy oraz art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 
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2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks Wyborczy, co czyni stwierdzenie nieważności 

przedmiotowej uchwały w całości uzasadnionym i koniecznym. 

Stwierdzenie nieważności uchwały, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, wstrzymuje jej 

wykonanie z mocy prawa z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego. 

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. 

   

  

 
z up. Wojewody Śląskiego 

Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego 

 

 

Krzysztof Nowak 

Otrzymują: 

1) Rada Gminy Bobrowniki, 

2) aa. 
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