
UCHWAŁA  Nr XXXIII/246/18 

RADY GMINY GNOJNO 

z dnia 26 czerwca 2018 r. 

w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na uchwałę 

Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie odwołania od postanowienia 

Komisarza Wyborczego w Kielcach II 

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. 53 § 2, art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1369 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Postanawia się wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na uchwałę 

Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie odwołania od postanowienia Komisarza 

Wyborczego w Kielcach II w brzmieniu ustalonym w załączniku do uchwały. 

§ 2.1. Do wniesienia skargi, podejmowania wszystkich czynności w toku postępowania i reprezentowania 

przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie upoważnia się Wójta Gminy Gnojno. 

2. Wójt Gminy Gnojno może ustanowić pełnomocników procesowych. 

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

w Kielcach II. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Wcisło  
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Załącznik do uchwały nr XXXIII/246/18 

Rady Gminy Gnojno 

z dnia 26 czerwca 2018 r. 

Gnojno, 26.06.2018 r. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie  

ul. Jasna 2/4,  

00-013 Warszawa 

za pośrednictwem  

Państwowej Komisji Wyborczej,  

ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa 

Skarżący: 

Rada Gminy Gnojno,  

Gnojno 145,  

28-114 Gnojno 

Uczestnik postępowania: 

Państwowa Komisja Wyborcza,  

ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa 

 

SKARGA 

Na podstawie art. 53 § 2, art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo postępowania przed sądami 

administracyjnymi (Dz.U. Z 2017 r. poz. 1369 ze zm.) Rada Gminy Gnojno wnosi skargę na uchwałę 

Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie odwołania od postanowienia 

Komisarza Wyborczego w Kielcach II i wnosi o: 

1. Uchylenie uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie 

odwołania od postanowienia Komisarza Wyborczego w Kielcach II, 

2. Stwierdzenie nieważności Postanowienia Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 29 maja 

2018 r. w sprawie podziału gminy Gnojno na okręgi wyborcze, 

3. Stwierdzenie nieważności Postanowienia Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 11 

kwietnia 2018 r. w sprawie wezwania Rady Gminy Gnojno do dokonania podziału gminy Gnojno 

na okręgi wyborcze w sposób zgodny z prawem. 

Uzasadnienie 

W dniu 25 czerwca 2018 r. Państwowa Komisja Wyborcza podjęła uchwałę w sprawie odwołania od 

postanowienia Komisarza Wyborczego w Kielcach II (ZPOW-5244-78/18), która została opublikowana 

na stronie internetowej www.pkw.gov.pl Uchwałą tą utrzymała w mocy postanowienie Komisarza 

Wyborczego w Kielcach II z dnia 11 kwietnia 2018 r., zaskarżone 29 maja 2018 r. przez Radę Gminy 

Gnojno. 

W dniu 11 kwietnia 2018 r., Komisarz Wyborczy w Kielcach II wydał postanowienie, w którym 

stwierdził, że uchwała nr XXIX/223/2018 Rady Gminy Gnojno z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie 

podziału Gminy Gnojno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych 

wybieranych w każdym okręgu wyborczym, została podjęta w sposób niezgodny z prawem, z 
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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 po. 204). Komisarz Wyborczy w Kielcach II wezwał 

również Radę Gminy w Gnojnie do podjęcia nowej, zgodnej z prawem uchwały do dnia 23 kwietnia 2018 

r. pod rygorem dokonania podziału gminy na okręgi wyborcze przez Komisarza Wyborczego w Kielcach 

II na podstawie art. 17 Kodeksu wyborczego. 

W uzasadnieniu postanowienia Komisarz Wyborczy stwierdził m.in.: 

„Utworzenie okręgu wyborczego: 

 nr 10 obejmującego sołectwa: Skadla, Wola Zofiowska, 

 nr 11 obejmującego część sołectwa Jarząbki, 

 nr 12 obejmującego sołectwa: Grabki Małe, część sołectwa Jarząbki i sołectwo Zofiówka, 

 nr 13 obejmującego sołectwa: Maciejowice, Ruda, Wólka Bosowska 

 

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.” 

Komisarz wyborczy nie odniósł się w Postanowieniu do znanych mu (przekazanych przez Wójta Gminy 

Gnojno w pismie OR.III.0711.3.2018z dnia 4 kwietnia 2018 r wraz z uchwałą nr XXIX/223/2018 Rady 

Gminy Gnojno z dnia 29 marca 2018 r.) argumentów przemawiajacych zdaniem organów Gminy Gnojno 

za takim właśnie, jak określony w tej uchwale, podziałem gminy Gnojno na okręgi wyborcze, w 

szczególnosci za utworzeniem okregu składajacego się z sołectwa Grabki Małe, części sołectwa Jarząbki 

(przysiółek Wiktorów) i sołectwa Zofiówka. W dniu 23 kwietnia 2018 r w związku z Postanowieniem 

Komisarza wyborczego zwołana została nadzwyczajna sesja Rady Gminy Gnojno, na której radni 

podtrzymali swoją decyzję dotyczącą podziału gminy na okręgi, zawartą w uchwale z dnia 29 marca 2018 

r. 

 

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

okręgi wyborcze, 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 Komisarza Wyborczego co do niezgodności z prawem 

dokonanego przez Radę Gminy Gnojno podziału gminy na okręgi wyborcze, nie sposób 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 podziału gmin na okręgi wyborcze, tym bardziej, że podział dokonany przez 

Radę Gminy Gnojno jest bardziej wyrównany pod względem jednolitej normy przedstawicielstwa niż 

podział dokonany przez Komisarza Wyborczego. 

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 tworzacego ten okręg, popartą powiązaniami na wielu 

innych płaszczyznach wzajemnego sąsiedztwa. Dokonany przez Komisarza Wyborczego podział na 

okręgi wyborcze, w którym tworzy się okręgi wyborcze nr 12 (sołectwa Grabki Małe, Maciejowice, 
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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 wyjatkiem 

geograficznego sąsiedztwa na mapie. 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. Zamiast ułatwić obywatelom udział w głosowaniu i ze 

zrozumieniem dostosować się do podziałów na okręgi wyborcze, które ich bezpośrednio dotyczą – 

jeszcze bardziej go skomplikuje i spowoduje że do niezadowolonych i bojkotujacych wybory 

mieszkańców z dwóch miejscowości (podział z roku 2012) dołączą kolejni, tym razem z ośmiu 

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

1. Należy podkreślić, że ani art. 17 Kodeksu wyborczego, ani żaden inny przepis prawa nie daje 

komisarzom wyborczym uprawnień do stwierdzania niezgodności z prawem uchwał rad gmin, gdyż takie 

uprawnienia zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Z 

2017 r. poz 1875 ze zm.) posiada organ nadzoru, którym w tym przypadku zgodnie z art. 86 przywołanej 

ustawy jest wojewoda. Wydanie przez Komisarza Wyborczego w Kielcach II postanowienia w 

cytowanym brzmieniu oznacza wkroczenie przez niego w uprawnienia Wojewody Świętokrzyskiego. 

Komisarz wyborczy powinien zatem podjąć czynności wynikające z art. 17 § 2 dopiero po stwierdzeniu 

przez wojewodę nieważności uchwały na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. 

Tymczasem Wojewoda Świętokrzyski po zbadaniu legalności podjęcia uchwały nr XXIX/223/2018 Rady 

Gminy Gnojno nie stwierdził jej niezgodności z prawem i opublikował ją w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego.  

Państwowa Komisja Wyborcza w skarżonej uchwale powołała się jedynie na własną uchwałę z dnia 5 

lutego 2018 r., tymczasem uchwały PKW nie zostały wymienione w art. 87 ust. 1 Konstytucji RP jako 

źródła powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej. Tak więc skarżona uchwała Rady 

Gminy Gnojno faktycznie badana była niezależnie przez dwa organy nadzoru, a w efekcie w obiegu 

prawnym znalazły się dwa akty prawne, odmiennie regulujące tę samą kwestię. W tym miejscu warto 

przywołać komentarz A. Kisielewicza:”Komisarz może podjąć określone w art. 17 § 1 i 2 działania, jeżeli 

nie zostały one wykonane przez zobowiązane do tego organy w terminie lub w sposób zgodny z 

prawem.(Lex 2014, Kodeks wyborczy. Komentarz, Czaplicki K.W. i in). 

2. Komisarz Wyborczy w Kielcach II prowadząc postępowanie w przedmiotowej sprawie wydał 

przywołane na wstępie Postanowienie z dnia 11 kwietnia 2018r. nie zawiadamiając Rady Gminy Gnojno 

o wszczęciu takiego postępowania i nie wzywając uprzednio Rady Gminy Gnojno do złożenia wyjaśnień 

w przedmiotowej sprawie, uniemożliwiając jej w ten sposób ustosunkowanie sie do zarzucanej 

niezgodności z prawem uchwały nr XXIX/223/2018. Kodeks postępowania administracyjnego, który co 

prawda nie ma tu zastosowania wprost, ale którego przepisy winny stanowić dobrą praktykę, w art. 10 

okresla zasady wysłuchania stron i ich czynny udział w postepowaniu. 

3. Termin 23 kwietnia 2018r. wskazany przez Komisarza Wyborczego w Kielcach II w wezwaniu Rady 

Gminy Gnojno do podjęcia nowej zgodnej z prawem uchwały jest sprzeczne z art. 12 ust 1 Ustawy z dnia 

11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zawiększenia udziału obywateli w procesie 

wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018r. Poz. 130). 

Termin prekluzyjny w przypadku postępowań prowadzonych przez organy państwa powinien wynikać 

wprost z przepisów prawa, nie zaś być całkowicie dowolnie określany przez taki organ. W przeciwnym 

razie organy wyborcze mogłyby skracać terminy w praktyce uniemożliwiając radom gmin reakcję na 

wezwania. 

4. Odnosząc sie do dokonanej przez Komisarza Wyborczego w Kielcach II analizy uchwalonego przez 

Radę Gminy Gnojno podziału na okręgi należy zaznaczyc, że powołano sie jedynie na uchwałę 

Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018r. w sprawie wytycznych i wyjaśniej podziału 

samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze, w tym przywołano art. 417 § 2 Kodeksu Wyborczego. 
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W ocenie Rady Gminy Gnojno przedmiotowa Uchwała została podjęta zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, a podział Gminy Gnojno na okręgi wyborcze spełni wymogi okreslone w przepisach 

Prawa Wyborczego w szczególności art. 417, w tym uwzglęgnia istniejące jednostki pomocnicze gminy, 

zachowując ich integralnośc terytorialną, przy jednoczesnym zachowaniu właściwej formy 

przedstawicielskiej. Potwierdza to fakt opublikowania uchwały w Dzieniku Urzędowym Województwa 

Świętokrzyskiego, po uprzednim zbadaniu jej przez organ nadzoru. Wskazać w tym miejscu należy, ze 

uchwały Państwej Komisji Wyborczej nie zostały wymienione w art. 87 ust.1 Konstytucji RP jako źródło 

powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Do dnia 25 czerwcza 2018 r. Wojewoda Świętokrzyski nie stwierdził nieważności Uchwały Nr 

XXIX/223/2018 Rady Gminy Gnojno z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Gnojno na 

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

wyborczym. Wyłącznie wydanie przez Wojewodę Świętokrzyskiego takiego rozstrzygnięcia nadzorczego 

uprawniałoby Komisarza Wyborczego w Kielcach II do podjęcia działań przewidzianych przepisami art. 

17 Kodeksu Wyborczego. 

6. Państwowa Komisja Wyborcza w skarżonej uchwale zawarła błędne pouczenie, określając 3-dniowy 

termin na wniesienie skargi do WSA, co przeczy przepisom art. 53 – Prawo postępowania przed sądami 

administracyjnymi, jak również nie wynika z żadnego innego obecnie obowiązującego przepisu prawa. 

Termin, który wskazuje Państwowa Komisja Wyborcza, został co prawda określony w art. 420 § 2 

Kodeksu Wyborczego, ale przepis ten zacznie obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2019 r. 

Uwzgędniając powyższe, Rada Gminy Gnojno wnosi jak na wstępie. 

Przewodniczący Rady Gminy Gnojno 

Stanisław Wcisło 

Załączniki:  

1. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie odwołania od 

postanowienia Komisarza Wyborczego w Kielcach II 

2. Uchwała Nr XXIX/234/2018 Rady Gminy Gnojno z dnia 4 czerwca 2018 r. W sprawie wniesienia 

odwołania do Państwowej Komisji Wyborczej od odwołania od postanowienia Komisarza Wyborczego w 

Kielcach II z dnia 29 maja 2018r. 

 

3.Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie podziału gminy 

Gnojno na okręgi wyborcze. 

 

4. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie wezwania 

Rady Gminy Gnojno do dokonania podziału gminy Gnojno na okręgi wyborcze w sposób zgodny z 

prawem. 
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