OŚWIADCZENIE NR LI/1/2014
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC
z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie podziału powiatu bolesławieckiego na okręgi wyborcze
Na podstawie § 25 ust. 2 pkt 3) uchwały nr XXIX/215/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie
Statutu Miasta Bolesławiec (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2013 r. poz. 2478 ze
zm. z 2013 r. poz. 3338)
Rada Miasta Bolesławiec oświadcza, co następuje:
§ 1. Po utracie mocy obowiązującej ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010 r. Nr 176 poz. 1190) i wejściu w życie ustawy
z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy należy w duchu demokratyzacji i zbliżenia wyborców do
swoich przedstawicieli zmienić dotychczasowy podział powiatu bolesławieckiego na okręgi wyborcze.
Ustawodawca nie zdecydował się na jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach do rad powiatów
i do sejmików województw. Jednak określenie minimalnej liczby mandatów w okręgu na 3 pozwala
przybliżyć wyborców do swoich przedstawicieli. Obecny podział powiatu bolesławieckiego na okręgi
wyborcze ustalono 16 lat temu w oparciu o poprzednio obowiązującą ordynację wyborczą. Norma
przedstawicielska pozwala zwiększyć liczbę okręgów wyborczych z 3 do 6. Miasto Bolesławiec można
podzielić na trzy trójmandatowe okręgi, gmina wiejska Bolesławiec może stanowić oddzielny okręg
wyborczy (3 mandaty), podobnie jak miasto i gmina Nowogrodziec (4 mandaty). Pozostałe 5 mandatów
przypada na resztę gmin: Osiecznica, Warta Bolesławiecka i Gromadka. Dzięki temu wybrani radni Rady
Powiatu Bolesławieckiego bardziej identyfikować się będą z terytorium, z którego uzyskali mandat, niż
z ugrupowaniami desygnującymi ich na kandydatów na radnych. Z pewnością nie jest to rozwiązanie
idealne, ale na pewno bliższe idei samorządności lokalnej.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Bolesławiec do przekazania oświadczenia
Radzie Powiatu Bolesławieckiego.
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Uzasadnienie
Podział powiatu bolesławieckiegona okręgi wyborcze, zgodny z ideą wprowadzenia przez ustawodawcę
normy przedstawicielskiej
Gmina
m. Bolesławiec
( okręgi :1,2,3,4,5,6,21)
m.Bolesławiec
( okręgi :14,15,16,17,18,19,20)
m.Bolesławiec
( okręgi : 7,8,9,10,11,12,13 )
gm.Bolesławiec
gm.Nowogrodziec
gm.Osiecznica
gm.Warta Bolesławiercka
gm.Gromadka
Razem

Liczba ludności
Liczba mandatów
Okręg
Mandaty
12845
3,08
I 3
12701

3,05

II 3

12679

3,04

III 3

13637
15108
6781
8376
5484
87659

3,27
3,62
1,62
2,01
1,31

IV 3
V 4
VI 5 (4,94)
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