
Uchwała Nr XXXIX/288/18 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 11 maja 2018 r. 

 

w sprawie odwołania od orzeczenia Komisarza Wyborczego  w Opolu I z dnia 4 maja 

2018 r. 

 

 

Na podstawie art. 12, pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t.j. D.U z 2017 r. poz. 1868 z późń. zm.) w związku z art. 456 § 2, ustawy z 

dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 754 ),  Rada Powiatu 

Opolskiego postanawia. 

 

§ 1 

 

Złożyć odwołanie od orzeczenia Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 4 maja 2018 r. 

(doręczonego dnia 7 maja 2018 r.) do Państwowej Komisji Wyborczej.  

 

§ 2 

 

Treść odwołania stanowi załącznik do uchwały. 

 

§ 3 

 

Do działania w imieniu Rady Powiatu Opolskiego w sprawie  będącej przedmiotem niniejszej 

uchwały upoważnia się Starostę Opolskiego. 

 

§  4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

  Powiatu Opolskiego 

    Stefan Warzecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 

do Uchwały Nr XXXIX/288/18 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 11 maja 2018 r. 

 

 

Opole, 2018-05-11 

 

 

  Do Państwowej Komisji Wyborczej 

  w Warszawie 

 

 

ODWOŁANIE  

Rady Powiatu Opolskiego  

od orzeczenia  Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia  4 maja 2018 r. 

(doręczonego w dniu 7 maja 2018 r.) 

 

Działając w imieniu Rady Powiatu Opolskiego wnoszę o uchylenie zaskarżonego orzeczenia 

w całości.  

 

Uzasadnienie 

 

Kwestionowana uchwała Rady Powiatu Opolskiego jest zgodna z obowiązującym 

porządkiem prawnym i potrzebna a zarzut naruszenia, wyrażonej w art. 419 § 1 kodeksu 

wyborczego zasady stałości podziału na okręgi wyborcze, jest chybiony.  

Zasada stałości wynikająca z art. 419§ 1 kodeksu wyborczego nie ma bowiem 

charakteru bezwzględnego i tak, w sytuacji wskazanej w art. 421 § 1 kodeksu wyborczego, tj. 

zmiany w podziale terytorialnym państwa, zmiany granic jednostek pomocniczych gminy, 

zmiany liczby mieszkańców danej gminy, zmiany liczby radnych w radzie gminy lub zmiany 

liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych, mogą być dokonywane zmiany granic 

okręgów wyborczych najpóźniej na 3 miesiące przed upływem kadencji. 

 Z taką właśnie sytuacją, mamy do czynienia w efekcie zmiany granic gmin 

dokonanych rozporządzeniem, z dnia 19 lipca 2016 r., w sprawie ustalenia granic niektórych 

gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1134). Zmiana ta, spowodowała zmniejszenie obszaru gmin i tym 

samym zmniejszenie obszaru Powiatu Opolskiego o 12 miejscowości i tak: 

 

Z gminy Dobrzeń Wielki wyłączono miejscowości:   

1) Borki o powierzchni 160,98 ha,  

2) Czarnowąsy o powierzchni 1534,32 ha,  

3) Krzanowice o powierzchni 226,39 ha,  

4) Świerkle o powierzchni 463,43 ha,  

5) część miejscowości Brzezie o łącznej powierzchni 258,24 ha,  

6) część miejscowości Dobrzeń Mały o łącznej powierzchni 110,40 ha  

 

Z gminy Komprachcice miejscowości:  

1) Chmielowice o powierzchni 335,63 ha  

2) Żerkowice o powierzchni 196,68 ha, 

 

Z gminy Prószków miejscowość 

1)  Winów o powierzchni 278,85 ha. 

Z gminy Dąbrowa miejscowości:   

1) Sławice o powierzchni 616,94 ha,  



2) Wrzoski o powierzchni 593,63 ha, 

3) część miejscowości Karczów o łącznej powierzchni 457,56 ha. 

 

 Łączna powierzchnia terenów wyłączonych z obszaru Powiatu Opolskiego wyniosła   

5 332 ha. Konsekwencją dokonania tych zmian było zmniejszenie liczby mieszkańców 

Powiatu Opolskiego o około 10 tys. osób.  Liczba osób ujętych w stałym  rejestrze wyborców   

z dotychczasowych 129106 spadła do 119 392 osób.  

  Liczba radnych wybieranych do Rady Powiatu Opolskiego zmniejszyła się z  25 do 

23 osób (Zarządzenie Wojewody Opolskiego 11/18 z dnia 7 lutego 2018 r.).  

 Dotknięta w/w zmianami gmina Dąbrowa,  pismem z dnia 26 lutego 2018 r., wystąpiła 

z wnioskiem  o włączenie gminy Dąbrowa do okręgu wyborczego z gminami Komprachcice i 

Prószków. Wniosek swój uzasadniła brakiem szansy na wprowadzenie, do Rady Powiatu 

Opolskiego swojego reprezentanta, w przypadku pozostania w dotychczasowym okręgu 

wyborczym. W związku ze zmniejszeniem swojego obszaru straciła na korzyść miasta Opole 

około 1500 mieszkańców co stanowi około 15 % całej populacji gminy. 

Możliwość uzyskania mandatu radnego z tej gminy wzrośnie w przypadku połączenia  

gmin Dąbrowa, Komprachcice i Prószków w jeden okręg. Wszystkie gminy  wchodzące w 

skład  zmienionego  okręgu objęte zostały zmianami  terytorialnymi i liczby ludności w 

wyniku cytowanego powyżej rozporządzenia. 

 Podjęta  uchwała Rady Powiatu Opolskiego uwzględniająca  postulat gminy Dąbrowa  

została sporządzona  w oparciu o art. 421 ustawy z dnia  5 stycznia 2011 r. – Kodeks 

wyborczy (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 15 z późń. zm.), który pozwala na zmiany okręgów 

wyborczych „jeżeli konieczność taka wynika ze zmiany w podziale terytorialnym państwa, 

zmiany granic jednostek pomocniczych gminy, zmiany liczby mieszkańców danej gminy, 

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

wyborczych.”. Zdaniem Rady Powiatu Opolskiego wszystkie  przesłanki wyrażone w tym 

artykule zostały spełnione. Uchwałę zaopiniowały wszystkie gminy Powiatu Opolskiego a 

podziału mandatów dokonano zgodnie z uchwałą PKW z dnia 5.02.2018 r., w sprawie 

wytycznych i wyjaśnień dotyczących podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi 

wyborcze.  

           Rada Powiatu Opolskiego podjęła uchwałę w sprawie zmiany podziału Powiatu 

Opolskiego na okręgi wyborcze, by przeciwdziałać negatywnym skutkom zmian 

terytorialnych i ludnościowych i wyrównać szanse wszystkich gmin na wyłonienie swoich 

reprezentantów do Rady Powiatu Opolskiego. 

 W określeniu podziału na okręgi wyborcze, wytyczanie ich granic i przydziału  

mandatów istotne jest bowiem zachowanie równowagi między prawem jednostki samorządu 

terytorialnego, której samodzielność podlega ochronie, a stopniem ingerencji organów 

wyborczych, w sposób dokonywania tego podziału z poszanowaniem kompetencji jednostki 

samorządu terytorialnego do samodzielnego  wydzielania okręgów.  

          Podział na okręgi wyborcze, w ramach których dokonywany jest podział  mandatów do 

organów przedstawicielskich, ma bowiem zasadnicze znaczenie z punktu widzenia istoty 

demokracji.  

     

 

 

 

 

 

 

 


