
Uzasadnienie 

Przepisy art. 13 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. poz. 130) – nakładają na radę gminy obowiązek 

dokonania podziału gminy na stałe obwody głosowania oraz ustalenia 

ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 

w terminie 1 miesiąca od dnia podziału gminy na okręgi wyborcze. 

Tworząc obwody głosowania zachowano poprzednią strukturę 

obwodów. Zaktualizowano jedynie nazwy siedzib obwodowych komisji 

wyborczych. 

 W przypadku obwodu Nr 2 w Kręgach, wielkość stałego 

obwodu głosowania obejmuje mniejszą liczbę mieszkańców, 

niż minimalny próg wskazany w art. 12 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 

2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15, z późn. zm.). 

Zgodnie z powyższym przepisem stały obwód głosowania powinien 

obejmować od 500 do 4000 mieszkańców. Liczba mieszkańców Krąg 

wynosi 355 według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. Ustawodawca 

dopuszcza jednak odstępstwo od powyższej zasady i w przypadkach 

uzasadnionych miejscowymi warunkami obwód może obejmować 

mniejszą liczbę mieszkańców. 

W obwodzie nr 2 obejmującym sołectwo Kręgi, mamy 

do czynienia z uzasadnionymi miejscowymi warunkami, które 

usprawiedliwiają funkcjonowanie obwodu z mniejszą liczbą 

mieszkańców. Pozostawienie tam obwodu jest uzasadnione 

pod względem historycznym, społecznym, jaki i pod względem czysto 

praktycznym. Obwód głosowania w powyższej miejscowości utworzony 

został ponad 35 lat temu. W tym czasie nie uległy zmianie granice tego 

obwodu, ani też nie nastąpiła znaczna zmiana liczby mieszkańców 

w tym obwodzie. Obwód Nr 2 trudno jest połączyć z innym obwodem 

w Gminie Somianka. Pod względem ukształtowania przestrzeni, w tym 

sieci dróg, połączeń komunikacyjnych, skupiska ludności oraz struktury 

agrarnej, obwód jest w naturalny sposób odizolowany od innych 

miejscowości.  

Ponadto obwód jest dostosowany dla potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych i w obwodzie tym głosują osoby niepełnosprawne.  

Tworząc obwód z siedzibą w Kręgach wzięto również pod uwagę 

opinię mieszkańców Krąg, z których zdaniem należy się liczyć. 
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