
UCHWAŁA NR XXIV/138/12 
RADY GMINY ADAMÓW 

z dnia 16 listopada 2012 r. 

w sprawie podziału Gminy Adamów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby 
radnych wybieranych w każdym okręgu 

Na podstawie art.l8.ust.2 pkt 15 ustawy z dna 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz.1591 ze zm.) art. 419 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, 
poz. 112 ze zm.) i art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy 
(Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.), na wniosek Wójta Gminy - uchwala się, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Adamów na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

§ 2. Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych 
określa załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Na ustalenia Rady wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do 
Komisarza Wyborczego w Zamościu w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości. 

§ 4. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Lubelskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Zamościu 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. 

§ 6. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy Adamów i wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Adamów 
i sołectwach Gminy Adamów. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Adamów. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upłwie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego i ma zastosowanie do kadencji następujących po kadencji w czasie której uchwała 
weszła w. życie. 

P R Z E W O D N I CZĄCY 
W D Y / G M I N Y 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/138/12 

Rady Gminy Adamów 

z dnia 16 listopada 2012 r. 

Numer 
okręgu 

Granice okręgu 
Liczbaradnych 
wybieranych 

w okręgu 

1 Adamów 1 

2 Bliżów 1 

3 Bondyrz od nr 1 do nr 145 1 

4 Bondyrz od nr 146 do nr 206a, Trzepieciny 1 

5 Boża Wola A, Boża Wola B 1 

6 Feliksówka 

7 Jacnia od nr 1 do nr 84 1 

8 Jacnia od nr 85 do nr 144, Potoczek 1 

9 Rachodoszcze 1 

10 Suchowola A od nr 1 do nr 70 1 

11 Suchowola A od nr 71 do nr 16lb 1 

12 Suchowola B, Grabnik 1 

13 Suchowola-Kolonia, Malinówka 

14 Szewnia Dolna 1 

15 Szewnia Górna, Czarnowoda 1 



Uzasadnienie 
do uchwały Nr XXIV/13 8/12 Rady Gminy Adamów z dnia 16 listopada 2012r. 

Zgodnie z przepisem art. 419 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 201 l r . - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 
112 ze zm.) podział na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym 
okręgu ustala, na wniosek wójta, rada gminy. Projekt podziału Gminy Adamów na okręgi wyborcze 
opracowany został zgodnie z zasadami zawartymi w/w ustawie a obowiązek jego opracowania wynika 
z treści art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę — Kodeks wyborczy 
(Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.). 

W porównaniu do podziału Gminy Adamów na okręgi wyborcze w wyborach samorządowych 2010 roku, 
zmianie uległ podział gminy na okręgi wyborcze, ponieważ, zgodnie z art. 418 § 1 Kodeksu wyborczego 
w każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady w gminie niebędącej miastem na prawach 
powiatu wybiera się 1 radnego. 

Proponowanego podziału gminy na okręgi wyborcze dokonano przy zachowaniu jednolitej normy 
przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych 
wybieranych do Rady Gminy Adamów. Liczbą mieszkańców braną pod uwagę przy przygotowywaniu 
projektu nowego podziału gminy na okręgi wyborcze była suma wyborców ujętych w rejestrze wyborców 
z urzędu, wyborców wpisanych do rejestru wyborców na wniosek oraz pozostałych osób zameldowanych 
w gminie na pobyt stały, za wyjątkiem osób, co, do których otrzymano zawiadomienie o wpisaniu do 
rejestru wyborców w innej gminie. Na dzień 30 września 2012 roku liczba mieszkańców w Gminie 
Adamów ustalona wg powyższych zasad wynosiła 4995 osób. Otrzymana liczba przedstawicielstwa wynosi: 
4995: 15 = 333 osób. 

Komisarz Wyborczy w Zamościu Postanowieniem nr 460 z dnia 30 października 2012r. zalecił 
dokonanie ponownego podziału gminy Adamów na okręgi wyborcze. 

W oparciu o wyliczoną normę przedstawicielstwa maksymalna liczba mieszkańców w okręgu 
wyborczym to 499 a minimalna 167. Uprawnienia do zachowania okręgu wyborczego w ramach sołectw 
posiadają następujące wioski gminy Adamów: 

1) Adamów, o liczbie mieszkańców 378 i uprawnieniem do 1, 1351 mandatu, 

2) Bliżów, o liczbie mieszkańców 247 i uprawnieniem do 0,7417 mandatu, 

3) Feliksówka, o liczbie mieszkańców 239 i uprawnieniem do 0,7177 mandatu, 

4) Rachodoszcze, o liczbie mieszkańców 289 i uprawnieniem do 0,8678 mandatu, 

5) Suchowola - Kolonia, o liczbie mieszkańców 363 i uprawnieniem do 1,0900 

6) Potoczek, o liczbie mieszkańców 190 i uprawnieniem do 0.5705 

7) Suchowola B o liczbie mieszkańców 478 i uprawnieniem do 1.4354 mandatu. Są to miejscowości 
o najbardziej na terenie gminy zbliżonej liczbie mieszkańców i w każdym przypadku sołectwa uprawnione 
są ze względu na normy przedstawicielstwa i usytuowanie geograficzne, do zachowania uprawnienia do 
utworzenia na ich bazie okręgów wyborczych jednomandatowych. Jednostki w nowej sytuacji prawnej 
spełniają wymogi do samodzielnego utworzenia na ich bazie nowych okręgów wyborczych. 

Dopuszczalność łączenia jednostek pomocniczych gminy w jeden okręg wyborczy bądź dzielenia 
tych jednostek,należy do sytuacji wyjątkowych. Ustawodawca dopuszcza taka procedurę tworzenia 
okręgów wyborczych w zdaniu drugim § 2 art. 417 Kodeksu wyborczegoTylko wówczas, gdy wynika to 
z konieczności zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa. 

Ze stanem prawnym opartym na tym uregulowaniu Rada Gminy Adamów będzie miała do czynienia 
zajmując się utworzeniem okręgów wyborczych na bazie wsi Bondyrz liczącej 699 mieszkańców, Jacni 
liczącej 524 mieszkańców, Suchowola A liczącej 572 mieszkańców. 

Istnieje możliwość utworzenia na bazie dwu sołectw dwu okręgów wyborczych z zachowaniem 
normy przedstawicielstwa; 

1) Bondyrz z liczbą mieszkańców 699 z Trzepiecinami z liczbą mieszkańców 98 i uprawnieniem do 2.3933 



2) Jacnia z liczbą mieszkańców 524 z Potoczkiem z liczbą mieszkańców 190 i uprawnieniem do 2.1441. 

3) Suchowola A z liczba mieszkańców 572 z Potoczkiem z liczbą mieszkańców 190 i uprawnienie do 2.2882. 

Dotychczasowy okręg wyborczy sołectwa Bondyrz i Trzepieciny stanowił jeden okręg wyborczy 
dwumandatowy.Podobna sytuacja faktyczna i prawna występuje w stosunku do sołectwa Jacni 
i Potoczka 

Powołując się na Postanowienie Nr 40 Komisarza Wyborczego w Zamościu z dnia 30 października 
2012r. proponuje się, połączenie sołectwa Jacnia z sołectwem Potoczek i utworzenie na bazie obu 
miejscowości dwu okręgów wyborczych. 

Projekt podziału Gminy Adamów na okręgi wyborcze obrazuje poniższa tabela: 

Granice okręgu Liczba mieszkańców 
Liczba mandatów 

wynikająca 
z przedstawicielstwa 

Proponowany 
podział 

mandatów 

Adamów 378 378: 333=1.1351 1 

Bliżów 247 247: 333=0.7417 1 

Bondyrz od nr 1 do nr 145 395 395: 333=1.1861 1 

Bondyrz od nr 146 do nr 
206a,Trzepieciny 

Bondyrz 304 
Trzepieciny 98 

402: 333=1.2072 1 

Boża Wola A, Boża Wola B 269 269: 333=0,8078 1 

Feliksówka Feliksówka 239 239: 333=0.7147 1 

Jacnia od nr 1 do nr 84 Jacnia od nr 1 do nr 84 
mieszkańców 355 

355: 333=1.0660 1 

Jacnia od nr 85 do nr 144, 
Potoczek 

Jacnia od nr 85do nr 144 
mieszkańców 169 

Potoczek 190 
359: 333=1.0780 1 

Rachodoszcze Rachodszcze 289 289: 333=0.8678 1 

Suchowola A od nr 1 do nr 70 Suchowola A od nr 1 do nr 
70 

mieszkańców 287 
287:333=0.8618 1 

Suchowola A od nr 71 do nr 
161b 

Suchowola A od nr 71 do 
nr 161b 

mieszkańców 285 
285:333=0.8558 1 

Suchowola B, Grabnik Suchowola B 478 
Grabnik 8 486:333=1.4594 

Suchowola-Kolonia, 
Malinówka 

Suchowola - Kolonia 363 
Malinówka 12 

375: 333=1,1261 1 

Szewnia Dolna 388 388: 333=1,1651 1 

Szewnia Górna, Czarnowoda Szewnia Górna 226 
Czarnowoda 15 

241: 333=0,7237 1 

4995 4995 15 

PRZEWODNI CZĄCY 


