DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Gdańsk, dnia piątek, 22 czerwca 2018 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Jacek Zbigniew Karpiński

Poz. 2504

Data: 22.06.2018 12:35:16

POSTANOWIENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU II
z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie podziału Gminy Somonino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu
Na podstawie art. 17 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018r.
poz. 754 i 1000) wobec bezskutecznego upływu terminu do dokonania ponownego przez Radę Gminy
Somonino podziału gminy na okręgi wyborcze zgodnie z prawem w wyznaczonym terminie 14 dnia od
otrzymania Postanowienia Komisarza Wyborczego w Słupsku z dnia 16 maja 2018r., postanawiam:
§ 1. Dokonać podziału Gminy Somonino na okręgi wyborcze, ustalić ich granice i numery oraz liczbę
wybieranych radnych zgodnie z załącznikiem do niniejszego postanowienia,
§ 2. Podać postanowienie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie
Gminy Somonino,
§ 3. Postanowienie podlega niezwłocznemu przekazaniu Radzie Gminy w Somoninie, Państwowej Komisji
Wyborczej oraz Wojewodzie Pomorskiemu,
§ 4. Od postanowienia przysługuje odwołanie do Państwowej Komisji Wyborczej w terminie 5 dni od daty
jego doręczenia.
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 17 § 1 Kodeksu wyborczego (Dz.U. z 2018r. poz. 754 i 1000) Komisarz Wyborczy w Słupsku
w trybie nadzoru wezwał Radę Gminy Somonino do ponownego dokonania podziału gminy na okręgi
wyborcze w wyborach do rady gminy, w terminie 14 dnia od otrzymania postanowienia. Rada Gminy
Somonino potwierdziła otrzymanie postanowienie w dniu 22 maja 2018r. Termin do dokonania ponownego
podziału gminy upłynął w dniu 7 czerwca 2018r.
W związku z bezskutecznym upłynięciem terminu Komisarz Wyborczy w Słupsku dokonał podziału gminy na
okręgi wyborcze.
Komisarz Wyborczy dokonał analizy podziału gminy Somonino na okręgi wyborcze i stwierdza, co następuje.
W gminie Somonino wybieranych będzie 15 radnych. Stosownie do art. 418 § 1 Kodeksu wyborczego gmina
powinna być podzielona na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.
Kodeks wyborczy określa w art. 417 § 2, że w gminach na terenach wiejskich okręgiem wyborczym jest
jednostka pomocnicza gminy (sołectwo). Jednostki pomocnicze gminy łączy się w celu utworzenia okręgu lub
dzieli na dwa lub więcej okręgów wyborczych, jeżeli wynika to z konieczności zachowania jednolitej normy
przedstawicielstwa. Dodatkowo jednostki pomocnicze mogą być połączone jeżeli w gminie do 20 000
mieszkańców liczba radnych wybieranych w danej jednostce pomocniczej, wskutek wyliczenia jednolitej
normy przedstawicielstwa dla okręgu byłaby mniejsza niż 1. Należy zauważyć, że przepisy Kodeksu
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wyborczego określają szczególną ochronę dla jednostki pomocniczej gminy przy dokonywaniu podziału na
okręgi wyborcze gminy.
Gmina Somonino składa się z 16 jednostek pomocniczych (sołectw) o łącznej ilości 10532 mieszkańców (stan
na koniec I kwartału roku 2018r.). Z podzielenia liczby mieszkańców poszczególnych jednostek pomocniczych
przez jednolitą normę przedstawicielstwa (702,13) wynika, że:
1)sołectwo Somonino (4,36) – powinno być podzielone na 4 okręgi wyborcze,
2)sołectwo Goręczyno (2,00) powinno być podzielone na 2 okręgi wyborcze,
3)sołectwa: Borcz (0,95), Egiertowo (0,91), Hopowo (0,65), Ostrzyce (0,80), Połęczyno (0,53), Ramleje (0,54),
Rąty (0,88), Sławki (0,77), Wyczechowo (0,67) – co do zasady mogą samodzielnie tworzyć jednomandatowe
okręgi wyborcze,
4)sołectwa: Kamela (0,48), Kaplica (0,41), Piotrowo (0,15), Rybaki (0,41), Starkowa Huta (0,47) - nie mogą
samodzielnie stanowić okręgów wyborczych.
Podział na okręgi wyborcze uzyskano przez podział sołectwa Somonino na 4 okręgi wyborcze, sołectwa
Goręczyno na 2 okręgi wyborcze oraz jednomandatowe sołectwa Borcz, Wyczechowo, Ramleje, Ostrzyce,
Sławki.
Do sołectw, które mogą samodzielnie tworzyć okręgi wyborcze dołączono sołectwa, które nie mogą stanowić
samodzielnie okręgów wyborczych, i tak:
1.sołectwo Egiertowo (0,91) zostaje połączone z sołectwem Starkowa Huta (0,47) – norma 1,38,
2.sołectwo Hopowo (0,65) zostaje połączone z sołectwem Kamela (0,48) – norma – 1,13,
3.sołectwo Połęczyno (0,53) zostaje połączone z sołectwami Kaplica (0,41) oraz Piotrowo (0,15) – norma 1,09,
4.sołectwo Rąty (0,88) zostaje połączone z sołectwem Rybaki (0,41) – norma 1,29.
Układ przestrzenny gminy Somonino w powiązaniu z liczbą mieszkańców w poszczególnych sołectwach
pozwala na dokonanie takiego podziału gminy na okręgi wyborcze, który nie będzie prowadził do naruszenia
przepisów Kodeksu wyborczego.
Tak dokonany podział jest zgodny z przepisami Kodeksu wyborczego przy zachowaniu jednolitej normy
przedstawicielstwa oraz zapewnia spójność terytorialną poszczególnych okręgów wyborczych.
Z uwagi na powyższe Komisarz Wyborczy postanawia jak w sentencji.
Na niniejsze postanowienie przysługuje prawo wniesienia skargi do Państwowej Komisji Wyborczej
w terminie 5 dni od daty jego doręczenia.

Komisarz Wyborczy
w Słupsku II
Justyna Celińska
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Załącznik do postanowienia
Komisarza Wyborczego w Słupsku II
z dnia 20 czerwca 2018 r.
Podział Gminy Somonino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów
oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Numer okręgu
wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba
mandatów

1

sołectwo Borcz

1

2

sołectwo Egiertowo, sołectwo Starkowa Huta

1

3

część sołectwa Goręczyno obejmująca ulice: Sportową, Osiedlową,
Kwiatową, Raduńską, Szkolną, Graniczną, Kasztelańską, Leśną

1

4

część sołectwa Goręczyno obejmująca ulice: Kartuską, Łąkową,
Krótką, Kaszubską, Do Raju, Rokitki, Jałowcową, Zieloną, Na
Wzgórzu, Osiedle Słoneczne, Strażacką, Piaskową, Polną, Dąbrowa,
Topolową, Widokową

1

5

sołectwo Hopowo, sołectwo Kamela

1

6

sołectwo Ostrzyce

1

7

sołectwo Ramleje

1

8

sołectwo Rąty, sołectwo Rybaki

1

9

sołectwo Połęczyno, sołectwo Kaplica, sołectwo Piotrowo

1

10

sołectwo Sławki

1

11

12

13

14

15

część sołectwa Somonino obejmująca ulice: Siemiana, Słodkie
Rowy, Zaułek, Plażową, Witosławy, Sarni Dwór, Miłą, Do Młyna,
Miodową, Leśny Szum, Osiedle Komara, Osiedle Pod Lasem
część sołectwa Somonino obejmująca ulice: Ceramiczną,
Kasztelańską, Łąkową, Na Glinach, Spółdzielców, Torową, Zacisze,
Leśną, Osiedle Przy Wiadukcie, Osiedle Bernardyno, Osiedle
Żurawie
część sołectwa Somonino obejmująca ulice: Ceynowy, Dworcową,
Ogrodników, Krótką, Zieloną, Osiedle Dambka, Osiedle Nad
Radunią
część sołectwa Somonino obejmująca ulice: Wolności, Polną,
Osiedlową, Osiedle Sambora I, Osiedle Mestwina, Osiedle Księcia
Świętopełka Wielkiego, Osiedle Maksymiliana Litewskiego, Osiedle
Księcia Racibora I
sołectwo Wyczechowo

1

1

1

1

1

