
 

 

POSTANOWIENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE 

z dnia 5 grudnia 2012 r. 

Na podstawie art. 17 § 1 i 2, art. 167 § 1 pkt 1 i § 3 oraz art. 417 § 1,2,3 pkt 1, art. 418 § 1, art. 419 

ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w związku z art. 13 

i 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21,  

poz. 113 z późn. zm.) 

postanawiam :  

§ 1. Dokonać podziału gminy Świlcza na okręgi wyborcze, ustalić ich granice i numery oraz liczbę 

radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w sposób następujący: 

  

Numer okręgu 

wyborczego 
Granice okręgu wyborczego 

Liczba wybieranych 

radnych 

1 Świlcza : nr 1 – nr 143A, nr 174 – nr 310 1 

2 
Świlcza : nr 144 – nr 173, nr 311 – nr 399H, 

nr 465 – nr 579, od nr 808B do końca 
1 

3 Świlcza : nr 400A – nr 461, nr 580 – nr 776 1 

4 Mrowla 1 

5 Rudna Wielka : nr 1A – nr 119 1 

6 Rudna Wielka : od nr 120 do końca 1 

7 Bzianka 1 

8 Błędowa Zgłobieńska, Woliczka 1 

9 Dąbrowa 1 

10 Trzciana : nr 1 – 134A, od nr 365 do końca 1 

11 Trzciana : nr 136 – nr 362 1 

12 Bratkowice : nr 1 – nr 52, nr 60 – nr 93, nr 399 - 532B 1 

13 Bratkowice : nr 53 – nr 58A, nr 95 – nr 320A 1 

14 Bratkowice : nr 321 – nr 396A, od nr 740 do końca 1 

15 Bratkowice : nr 533 – nr 738F 1 
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§ 2. Ustalony w § 1 podział na okręgi wyborcze będzie miał zastosowanie od następnej kadencji 

organów samorządu terytorialnego. 

§ 3. Wykonanie postanowienia powierza się Wójtowi Gminy Świlcza. 

§ 4. 1. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

2. Postanowienie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz ogłasza 

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świlcza. 

3. Od postanowienia Komisarza Wyborczego w Rzeszowie wyborcom, w liczbie co najmniej  

15, przysługuje odwołanie do Państwowej Komisji Wyborczej w terminie 5 dni od daty jego podania do 

publicznej wiadomości. 

 

Komisarz Wyborczy  

w Rzeszowie 

Tomasz Smoleń 
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Uzasadnienie  

Rada Gminy Świlcza uchwałą Nr XXVII/214/2012 z dnia 31 października 2012 r. dokonała 

podziału gminy Świlcza na okręgi wyborcze, ustaliła ich granice i numery oraz liczbę radnych 

wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Badając zgodność z prawem tej uchwały, stwierdziłem, że 

narusza ona przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy. Postanowieniem z dnia 

7 listopada 2012 r. wezwałem Radę Gminy Świlcza, w terminie do dnia 30 listopada 2012 r., do podjęcia 

zgodnej z prawem uchwały w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic 

i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Uzasadniając szczegółowo 

swoje stanowisko stwierdziłem, że w sołectwie Świlcza powinny zostać utworzone 3 jednomandatowe 

okręgi wyborcze, sołectwo Woliczka nie może stanowić samodzielnego okręgu wyborczego i należy je 

połączyć z graniczącym sołectwem Błędowa Zgłobieńska lub z graniczącym sołectwem Bzianka w jeden 

okręg wyborczy zaś w sołectwie Rudna Wielka powinny zostać utworzone 2 jednomandatowe okręgi 

wyborcze. Należy zauważyć, że w aktualnie trwającej kadencji Rady Gminy Świlcza sołectwo Woliczka 

tworzy wspólnie z sołectwem Błędowa Zgłobieńska jeden okręg wyborczy. W dniu 28 listopada 2012 r. 

Rada Gminy Świlcza uchwałą Nr XXXVIII/230/2012 w sprawie podziału gminy Świlcza na okręgi 

wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 

dokonała ponownie podziału niezgodnego z prawem, powtarzając podział w sposób identyczny jak 

określony w uchwale z dnia 31 października 2012 r. Odpowiadając na uwagi Przewodniczącego Rady 

Gminy Świlcza zawarte w uzasadnieniu do powyższej uchwały dotyczące przebiegu granic pomiędzy 

poszczególnymi sołectawami informuję, że granice sołectw określają odrębne statuty, które uchwalone 

zostały przez Radę Gminy Świlcza. Dlatego też powoływanie się w uzasadnieniu do uchwały na 

nietypowy podział terytorialny z którym są sztucznie związani mieszkańcy jest bezzasadne. Mając na 

uwadze powyższe, należało postanowić jak w sentencji. 
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