Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Nadarzyn w sprawie podziału gminy Nadarzyn
na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu.

Na podstawie art. 413, art. 414, art. 418 § 1 i § 4, art. 420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. – Kodeks wyborczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 15 z późn. zm.) Rada Gminy
na wniosek Wójta, dokonuje podziału gminy na 15 stałych jednomandatowych okręgów
wyborczych. Podziału gminy na okręgi wyborcze dokonuje się w związku z art. 12 ust. 1 ustawy
z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w
procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 130 z późn. zm.) w terminie 60 dni od dnia wejście w życie tej ustawy.
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 91 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie
ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. na obszarze województwa
mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad
dzielnic miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 2172) w gminie Nadarzyn
wybieranych będzie 15 radnych; po 1 w każdym okręgu wyborczym (gminach wiejskich
okręgiem wyborczym jest jednostka pomocnicza, czyli sołectwo).
Przy ustalaniu podziału gminy na okręgi wyborcze uwzględnia się liczbę mieszkańców
ujętych w stałym rejestrze wyborców danej gminy na koniec kwartału poprzedzającego kwartał,
w którym dokonuje się podziału tzn. na dzień 31 grudnia 2017 r. Liczba mieszkańców Gminy
Nadarzyn na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiła 13186 osób. Norma przedstawicielstwa (tj.
liczba mieszkańców podzielona przez liczbę wybieranych radnych „13186 : 15”) wynosi 879
osób.
Przy podziale na okręgi liczba mieszkańców w danym okręgu powinna mieścić się pomiędzy
0,50 a 1,49 normy przedstawicielstwa. Wskazany w załączniku do projektu uchwały podział na
okręgi wyborcze spełnia te wskaźniki, z wyjątkiem okręgu nr 11 obejmującym sołectwo Stara
Wieś. W związku z powyższym w 13 okręgach wyborczych określono takie same granice
okręgów wyborczych jakie obowiązują dotychczas, co jest zgodne z zapisem art. 419 § 1, że
podział na okręgi wyborcze jest stały. W okręgu wyborczym nr 11 wzrost liczby mieszkańców
do 1334 spowodował przekroczenie normy przedstawicielstwa, która obecnie wynosi 1,51 co
narusza przepisy Kodeksu wyborczego. W związku z zaistnieniem przesłanki wynikającej z art.
421 § 1 Kodeksu wyborczego dokonuje się zmiany granic okręgu wyborczego nr 11 poprzez
przeniesienie części sołectwa Stara Wieś do bezpośrednio graniczącego okręgu nr 1.
W wyniku dokonanej zmiany (przyłączenia części sołectwa Stara Wieś) w okręgu nr 1 norma
przedstawicielstwa jest zgodna z przepisami. Analizie poddano cały podział jednostki na okręgi
wyborcze, szukając zgodnego z przepisami oraz uwarunkowaniami geograficznymi i
społecznymi. Ze względu na usytuowanie geograficzne najbardziej logiczne i społecznie
uzasadnione jest przyłączenie 6 ulic graniczących z okręgiem wyborczym Nadarzyn 1 do tego
okręgu. Z uwagi na związki społeczne dokonanie innych zmian jest niemożliwe.
Projekt podziału w niniejszej formie był konsultowany z Delegaturą Krajowego Biura
Wyborczego w Warszawie.
Reasumując wnioskuję o dokonanie podziału gminy Nadarzyn na stałe okręgi wyborcze
zgodnie z projektem uchwały.

DOTYCHCZASOWY podział Gminy Nadarzyn na okręgi wyborcze:

PROPONOWANE zmiany w podziale Gminy Nadarzyn na okręgi wyborcze (dot. okręgu nr 11 i nr 1)

