Uzasadnienie:
Gmina Biała zgodnie z ustawa z dnia 16 lipca 1998r Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw/ Dz.U. z 2003r Nr 159, poz. 1547z późn. zm./ oraz na mocy
uchwały Rady Miejskiej w Białej Nr XXXVI/378/02 z dnia 20 czerwca 2002r podzielona jest na
12 okręgów wyborczych, z określeniem granic okręgu oraz ilością radnych wybieranych w
poszczególnych okręgach.
Podział na okręgi wyborcze jest stały. Zmiany granic okręgów wyborczych dopuszczalne są
wyłącznie w razie wystąpienia przesłanek określonych w art. 92 ust. 1 Ordynacji wyborczej, tj.:
1) zmiany w podziale terytorialnym państwa,
2) zmiany granic sołectw,
3) zmiany liczby mieszkańców gminy,
4) zmiany liczby radnych w radzie miejskiej,
5) zmiany liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych
Obecnie nie zachodzą żadne przesłanki ustawowe do dokonywania zmian w utworzonych
okręgach wyborczych głosowania. Jednocześnie w opracowanym i przesłanym ( w dniu 20
stycznia 2010r) przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę w Opolu zestawieniu kontrolnym
podziału gminy na okręgi wyborcze, brak przesłanek do dokonania zmian w okręgach.
Istnieje jednak możliwość dostosowania opisu granic okręgów wyborczych do stanu
faktycznego.
Zgodnie z wyjaśnieniem Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 stycznia 2010r
uszczegółowienie opisu granic okręgu wyborczego następuje , np. przez uporządkowanie nazw
miejscowości, nazw ulic i nie stanowi to zmian w podziale na okręgi wyborcze w rozumieniu
przepisów ustawy – w/w Ordynacja wyborcza .
W w/w uchwale z 2002r i uchwale zmieniającej ( Nr uchwały XXX/323/06 z dnia 30.06.2006r)
wprowadzającej podział gminy na okręgi wyborcze w 2 okręgach wystąpiły rozbieżności w
nazewnictwie ulic ujętych w uchwale a faktycznie obowiązujących. Dotyczy to nazewnictwa 8
ulic. W nazewnictwie ulic stosowano tylko samo nazwisko bez imienia. Od wielu lat takie zapisy
były stosowane i nie były wykazywane jako nieprawidłowe. Obecnie jednak kiedy wszelkie
informacje , meldunki związane z wyborami przekazywane są obok wersji papierowej również w
wersji elektronicznej , zgodność nazw ulic musi być bardzo ściśle przestrzegana.
Rozbieżność istniała również w odniesieniu do nazewnictwa miejscowości Nowa Wieś .
Właściwa nazwa miejscowości to „ Nowa Wieś Prudnicka” co jest zgodne z nazwą określoną w
Wykazie Urzędowych Nazw Miejscowości w Polsce.
Przedstawione zmiany w opisie granic okręgów wyeliminują rozbieżności i nastąpi dostosowanie
do stanu faktycznego.
W związku z powyższym przedkłada się projekt uchwały w sprawie dostosowania opisu granic
stałych okręgów wyborczych Gminy Biała do stanu faktycznego.
Przedkładany projekt uchwały został uzgodniony z Delegaturą Krajowego Biura Wyborczego
w Opolu.
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