UCHWAŁA NR XLIX/302/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 7 maja 2018r.
w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do
Rady Powiatu w Radomiu

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2017r. poz. 1875, z późn. zm.) oraz art. 454 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017r. poz. 15, z późn. zm.) na wniosek Zarządu Powiatu
Radomskiego, Rada Miejska w Iłży uchwala, co następuje:
§1.
Opiniuje negatywnie połączenie Gminy Iłża oraz Gminy Wierzbica w celu utworzenia jednego
okręgu wyborczego w wyborach do Rady Powiatu w Radomiu.
§2.
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do przekazania egzemplarza uchwały
Zarządowi Powiatu Radomskiego.
§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Józef Skrobisz

UZASADNIENIE

Zarząd Powiatu Radomskiego zwrócił się do Rady Miejskiej w Iłży z pismem znak:
BRP.501.1.2018 o wydanie opinii w sprawie połączenia miasta i gminy Iłża oraz gminy
Wierzbica w celu utworzenia okręgu wyborczego.
W myśl art. 454 § 2 Kodeksu wyborczego podstawowym okręgiem wyborczym w
powiecie jest jedna gmina. Art. 454 § 3 Kodeksu wyborczego mówi, iż możliwe jest łączenie
gmin, jedynie w celu ustanowienia okręgu wyborczego tylko w przypadku, gdy liczba radnych
przypadająca na tę gminę wynikająca z normy przedstawicielstwa dla okręgów wynosiłaby
mniej niż 3. Zgodnie z danymi z rejestru wyborców za 4 kwartał 2017 roku, pozyskanego z
Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Radomiu, Powiat Radomski liczy 151 800
mieszkańców. Na jeden mandat przypada więc 5 616 mieszkańców. Według powyższych
danych Gmina Iłża liczy 14 966 mieszkańców. Zatem norma przedstawicielstwa dla Gminy
Iłża wynosi 2,66. Zgodnie z art. 419 §2 pkt 1 ułamki liczby mandatów wybieranych w okręgach
wyborczych równe lub większe od ½, jakie wynikają z normy przedstawicielstwa zaokrągla się
w górę do liczby całkowitej, a więc liczba mandatów dla Gminy Iłża wynosi 3. Spełnia zatem
wymogi ustawowe. Podział zaproponowany przez Zarząd Powiatu doprowadziłby do sytuacji,
że któraś z gmin mniejszych od Iłży t.j Skaryszew liczący 14 724 mieszkańców lub Kowala
licząca 12 037 uzyskałyby 3 mandaty, a Iłża w połączeniu z Wierzbicą najprawdopodobniej po
2 mandaty, co byłoby niezgodne z duchem ustawy Kodeks wyborczy. Należy zatem w
pierwszej kolejności wydzielić okręgi wyborcze z gmin mających normy przedstawicielstwa
od 3, a następnie ustalić pozostałe okręgi wyborcze.
Reasumując, art. 453 w rozdziale 11 zatytułowanym Przepisy szczególne dotyczące
wyborów do rad powiatów stanowi, iż w każdym okręgu wyborczym wybiera się od 3 do 10
radnych, natomiast art. 454 § 2 stanowi, iż okręgiem wyborczym jest jedna gmina. Natomiast
art. 454 § 3 stanowi, iż możliwe jest łączenie gmin tylko w przypadku, gdy liczba radnych
przypadająca na którąkolwiek z gmin, wynikająca z normy przedstawicielstwa dla okręgów,
wynosiłaby mniej niż 3. Norma przedstawicielstwa dla Gminy Iłża zgodnie z zasadami
Kodeksu wyborczego wynosi 3. Gmina Iłża stanowi samodzielny okręg wyborczy. Dlatego też
uzasadnione jest podjęcie uchwały opiniujący negatywnie wniosek Zarządu Powiatu
Radomskiego w sprawie połączenia Gminy Iłża oraz Gminy Wierzbica celem utworzenia
okręgu wyborczego.

