
UCHWAŁA  Nr XXXII/234/18 

RADY GMINY GNOJNO 

z dnia 4 czerwca 2018 r. 

w sprawie wniesienia odwołania do Państwowej Komisji Wyborczej od postanowienia Komisarza 

Wyborczego w Kielcach II z dnia 29 maja 2018 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., 

poz. 1875 ze zm.) oraz art. 420 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 

15 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wnosi się odwołanie do Państwowej Komisji Wyborczej od postanowienia Komisarza Wyborczego 

w Kielcach II z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie podziału gminy Gnojno na okręgi wyborcze. 

§ 2. Treść odwołania wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno. 

§ 4. Uchwałę przekazuje się do wiadomości Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Komisarzowi Wyborczemu 

w Kielcach II. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Wcisło  
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Załącznik do uchwały nr XXXII/234/18 

Rady Gminy Gnojno 

z dnia 4 czerwca 2018 r. 

NA PODSTAWIE ART. 420 § 2 USTAWY Z DNIA 5 STYCZNIA 2011 R. KODEKS WYBORCZY (T.J. 

DZ. U. Z 2017 R., POZ. 15 ZE ZM.) RADA GMINY GNOJNO WNOSI 

ODWOŁANIE 

od Postanowienia Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie podziału gminy Gnojno 

na okręgi wyborcze (doręczonego w dniu 30 maja 2018 r., znak sprawy: DKC-5242-60/18) wnosząc jednocześnie 

o uchylenie zaskarżonego Postanowienia. 

UZASADNIENIE 

W dniu 29 marca 2018 r Rada Gminy Gnojno podjęła uchwałę nr XXIX/223/18 w sprawie podziału gminy 

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

wyborczym. W uzasadnieniu uchwały podano następujące argumenty:   

„Przedstawiony projekt podziału gminy na okręgi wyborcze zachowuje jednolitą normę przedstawicielstwa, 

obliczoną poprzez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych wybieranych do rady gminy.   

Okręgi spełniają określone przepisami normy, a proponowany podział uwzględnia zgłaszane potrzeby i opinie 

mieszkańców gminy oraz lokalne warunki komunikacyjne.  

Podkreślić należy, że od czasu podjęcia uchwały w 2012 r. dokonującej podziału na okręgi wyborcze, mieszkańcy 

miejscowości Grabki Małe oraz Ruda zgłaszają uwagi do tego podziału. Będąc w tym samym okręgu wyborczym 

(sołectwa na mapie teoretycznie sąsiadują ze sobą) mieszkańcy nie mogą wypracować wspólnych potrzeb 

dotyczących tych miejscowości. Miejscowości te dzieli kilkukilometrowy pas lasów, a poprzez to kwestie, które 

powinny łączyć typu szkoła, parafia, pola, łąki czy drogi nie mają tu w żaden sposób miejsca. Tym samym radny, 

którego obowiązkiem jest reprezentowanie interesów całego okręgu wyborczego, nie jest w stanie reprezentować 

mieszkańców tych miejscowości jako wspólnoty (wspólnych celów). Rozgraniczający miejscowości las i brak drogi 

łączącej stanowi poważny problem w razie głosowania dla jednej miejscowości albo dla drugiej. Obwód 

głosowania dla tego okręgu może być w Jarząbkach albo w Raczycach. W obecnym podziale na obwody wyborcy 

z Grabek Małych muszą pokonać ok. 10 km do miejsca głosowania, mijając przy tym lokal, do którego mają 

kilkaset metrów i w którym głosowali „od zawsze”. Przy przypisaniu okręgu do lokalu w Jarząbkach jeszcze 

większy problem będą mieć wyborcy z Rudy (pokonanie kilkunastu km).  

Zaproponowany w obecnej uchwale podział na okręgi wyborcze pozwala na bezproblemowy udział w akcie 

głosowania i jest odzwierciedleniem wieloletnich więzi, wspólnych celów i potrzeb mieszkańców miejscowości 

tworzących okręg 12 i 13.” 

Komisarz Wyborczy w Kielcach II postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2018 r. (znak DKC-5242-60/18) 

stwierdził, że powyższa uchwała „została podjęta w sposób niezgodny z prawem, z naruszeniem zasad określonych 

w art. 417 § 2 Kodeksu wyborczego oraz uchwale Państwowej Komisji z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie 

wytycznych i wyjaśnień dotyczących podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze (M.P. 2018 

poz. 204)” i wezwał Radę Gminy Gnojno do podjęcia nowej uchwały w sposób zgodny z przepisami Kodeksu 

wyborczego w terminie do dnia 23 kwietnia 2018 r. pod rygorem dokonania podziału gminy na okręgi wyborcze 

przez Komisarza Wyborczego w Kielcach w trybie art. 17 § 2 Kodeksu wyborczego w przypadku bezskutecznego 

upływu określonego w postanowieniu terminu.  

W uzasadnieniu postanowienia wskazał, iż dokonany przez Radę Gminy Gnojno podział gminy na okręgi 
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wyborcze narusza zasady określone w art. 417 § 2 Kodeksu wyborczego oraz uchwałę Państwowej Komisji 

Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie wytycznych i wyjaśnień dotyczących podziału jednostek samorządu 

terytorialnego na okręgi wyborcze poprzez utworzenie okręgu wyborczego:  

- nr 10 obejmującego sołectwa Skadla, Wola Zofiowska,  

- nr 11 obejmującego część sołectwa Jarząbki,  

- nr 12 obejmującego sołectwo Grabki Małe, część sołectwa Jarząbki (przysiółek Wiktorów) i sołectwo Zofiówka, 

- nr 13 obejmującego sołectwa Maciejowice, Ruda, Wólka Bosowska,  

uznając odstępstwa od zasad wymienionych w art. 417 § 2 Kodeksu wyborczego za nieuzasadnione, ponieważ 

układ przestrzenny gminy w powiązaniu z liczbą mieszkańców poszczególnych jednostek pomocniczych 

położonych na obszarze gminy pozwala na utworzenie okręgów wyborczych przy zachowaniu tych zasad.  

Komisarz Wyborczy nie odniósł się w postanowieniu do znanych mu (przekazanych przez Wójta Gminy Gnojno 

w piśmie OR.III.0711.3.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r. wraz z uchwałą nr XXIX/223/18) argumentów 

przemawiających zdaniem organów gminy Gnojno za takim właśnie, jak określony w tej uchwale, podziałem 

gminy Gnojno na okręgi wyborcze, w szczególności za utworzeniem okręgu składającego się z sołectwa Grabki 

Małe, części sołectwa Jarząbki (przysiółek Wiktorów) i sołectwa Zofiówka. 

W dniu 23 kwietnia 2018 r., w związku z powyższym postanowieniem zwołana została nadzwyczajna sesja 

Rady Gminy Gnojno. Radni biorący udział w sesji argumentowali, że obejmując funkcję radnego składali 

ślubowanie, iż będą mieć na względzie dobro swojej gminy i jej mieszkańców, utrzymywać z nimi stałą więź oraz 

przyjmować i rozpatrywać zgłaszane przez nich postulaty i wnioski. Mając na uwadze stanowisko wyborców 

okręgu nr 12 oraz ewentualne protesty społeczne, radni podtrzymali swoją decyzję dotyczącą podziału gminy na 

okręgi, zawartą w uchwale z dnia 29 marca br. 

W dniu 29 maja 2018 r. Komisarz Wyborczy postanowieniem dokonał nowego podziału gminy Gnojno na 

okręgi wyborcze, powiadamiając o tym Państwową Komisję Wyborczą, w którym utworzył okręg nr 12 składający 

się z sołectw: Grabki Małe, Maciejowice, Ruda i Wólka Bosowska oraz okręg nr 13, w skład którego wchodzą 

sołectwa: Płośnia, Wola Bokrzycka, Wola Zofiowska i Zofiówka. Z takim podziałem, podobnie jak ze 

stanowiskiem Komisarza Wyborczego co do niezgodności z prawem dokonanego przez Radę Gminy Gnojno 

podziału gminy na okręgi wyborcze, nie można się zgodzić. 

Realizując postulat jednej z naczelnych zasad konstytucyjnych - zasady równości wszystkich obywateli 

wobec prawa oraz zasady równego traktowania przez władze publiczne (art. 32 Konstytucji RP) należy zapewnić 

obywatelowi czynne i bierne prawo wyborcze w sposób wolny od ograniczeń i irracjonalnych postanowień 

w sprawie podziałów gmin na okręgi wyborcze. Mając na uwadze oczekiwania mieszkańców oraz przestrzenny 

i demograficzny układ gminy Gnojno, jak również więzi społeczne, historyczne, infrastrukturalne, a także zawartą 

w Kodeksie wyborczym zasadę proporcjonalnej reprezentacji, Rada Gminy Gnojno dokonała podziału gminy na 

okręgi wyborcze i utworzyła okręg nr 12 składający się z sołectwa Grabki Małe, części sołectwa Jarząbki 

(przysiółek Wiktorów) i sołectwa Zofiówka. Utworzenie takiego właśnie okręgu wyborczego uzasadnione było 

przede wszystkim spójnością terytorialną obszaru tworzącego ten okręg, popartą powiązaniami w zakresie wielu 

aspektów życiowych. 

Dokonany przez Komisarza Wyborczego podział na okręgi wyborcze, w którym tworzy się okręgi wyborcze 

nr 12 (sołectwa Grabki Małe, Maciejowice, Ruda, Wólka Bosowska) oraz nr 13 (sołectwa Płośnia, Wola 

Bokrzycka, Wola Zofiowska, Zofiówka) jest nie do zaakceptowania, ponieważ prowadzi do powstania okręgów 

wyborczych będących sztucznym zlepkiem czterech społeczności lokalnych nie mających ze sobą nic wspólnego 

z wyjątkiem geograficznego sąsiedztwa. Taki podział nie wpływa na polepszenie sytuacji wyborców, tylko wręcz 

utrudnia dostęp do lokali wyborczych, a w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia czynnego udziału 
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społeczeństwa w akcie wyborczym, co narusza elementarne prawa obywatelskie.  

Postanowienie dokonujące podziału, które w uzasadnieniu powołuje się na przepisy Kodeksu Wyborczego 

wskazuje również na rozbieżność pomiędzy aktualnymi przepisami a rzeczywistością, do której one się odnoszą, 

gdyż zamiast ułatwić udział w głosowaniu – jeszcze bardziej go skomplikuje i spowoduje, że do niezadowolonych 

i bojkotujących wybory mieszkańców z dwóch miejscowości (podział z roku 2012) dołączą kolejni wyborcy, tym 

razem z ośmiu miejscowości (podział dokonany przez Komisarza Wyborczego w 2018 r.). 

Dodatkowo należy podkreślić, że uchwała dotycząca podziału gminy Gnojno na okręgi wyborcze 

procedowana na sesji w dniu 29 marca 2018 r. miała na względzie przede wszystkim ułatwienie mieszkańcom 

dostępu do lokali wyborczych i rozwiązanie ogromnego problemu okręgu wyborczego nr 12. Komisarz Wyborczy 

w Kielcach II, dokonując podziału gminy Gnojno na okręgi wyborcze, swoim postanowieniem z dnia 29 maja 2018 

r. zmienił diametralnie układ okręgów doprowadzając do niezadowolenia i sprzeciwu lokalnego społeczeństwa. 

Stanowisko Rady Gminy Gnojno w powyższej kwestii popierają również sołtysi, którzy jako przedstawiciele 

organów pomocniczych gminy mają najbliższy i najczęstszy kontakt z mieszkańcami (lista imienna w załączeniu). 

W związku z powyższym Rada Gminy Gnojno wnosi, jak na wstępie. 
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