
UCHWAŁA NR XXXII/249/13

RADY MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie stanowiska Rady Miasta Hajnówka dotyczącego zmiany granic 
okręgów wyborczych do Sejmiku Województwa Podlaskiego.

Na podstawie  §  19  ust.  1  pkt  3  Regulaminu  Rady  Miasta  stanowiącego
załącznik  Nr  2  do  Statutu  Miasta  Hajnówka  stanowiącego  załącznik  do
uchwały Nr X/47/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 września 2007 roku
w  sprawie  uchwalenia  statutu  Miasta  Hajnówka  (Dz.  Urz.  Woj.  Podl.
Nr 225 poz. 2304, z 2008 r. Nr 108, poz. 1121, z 2009 r. Nr 93, poz. 1005,
z 2010 r. Nr 5, poz. 78, z 2011 r. Nr 68, poz 781) Rada Miasta Hajnówka
uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się stanowisko Rady Miasta Hajnówka w sprawie zmiany

granic  okręgów  wyborczych  do  Sejmiku  Województwa  Podlaskiego

stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Alla Gryc



Załącznik do uchwały Nr XXXII/249/13

Rady Miasta Hajnówka  z dnia 30 grudnia 2013 r.

Stanowisko Rady Miasta Hajnówka

Obowiązujący aktualnie w Województwie Podlaskim  podział na

okręgi  wyborcze  do  Sejmiku  Województwa  Podlaskiego  nie

uwzględnia  norm  zawartych  w  art.  462  §  4  ustawy  z  dnia

5  stycznia  2011  r.  Kodeks  wyborczy  (Dz.U.  Nr  21,  poz.  112,

Nr 26, poz.134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz.777,

Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz.1016, Nr 217, poz.

1281, z 2012 r. poz. 849, 951, 1529) cyt. ”Łączenie powiatów  nie

może  naruszać  więzi   społecznych   łączących  wyborców

należących   do  mniejszości  narodowych   lub  etnicznych

zamieszkałych na terytorium łączonych powiatów „. Konieczność

zmian wynika także  z art. 6 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 6 stycznia

2005  roku  o  mniejszościach  narodowych  i  etnicznych  oraz  o

języku regionalnym  ( Dz. U  z 2005 r.  Nr 17, poz. 141, Nr 62,

poz.  550,    z  2009 r.  Nr 31,  poz.  206,  Nr 157, poz.  1241 )  cyt.

„Organy  władzy  publicznej  są  obowiązane  podejmować

odpowiednie  środki  w  celu  popierania   pełnej  i  rzeczywistej

równości   w  sferze  życia  ekonomicznego,  społecznego,

politycznego  i  kulturalnego   pomiędzy  osobami  należącymi  do

mniejszości a osobami należącymi do większości „. Obowiązujące

obecnie granice okręgów wyborczych naruszają więzy społeczne,

narodowe i etniczne zamieszkałych na danym terenie mniejszości,

są  one  sztuczne  i  krzywdzące.  W  związku  z  tym,  biorąc  pod



uwagę   fakt,  że  jednolite  skupiska  mniejszości  narodowych

i wyznaniowych zamieszkują sąsiadujące ze sobą gminy powiatu

hajnowskiego,  bielskiego,  siemiatyckiego  i  białostockiego,

rozwiązaniem  racjonalnym  i  uwzględniającym  art.  462  §  4

Kodeksu Wyborczego byłoby  połączenie tych powiatów w jeden

okręg wyborczy.  Ponadto proponowany okręg wyborczy będzie

terenem jednorodnym, dającym większe szanse na poszanowanie

czy  wyeksponowanie  swoich  interesów  przez  ludność  tam

zamieszkałą  i  przyczyni  się  to  do  lepszej  pracy  przyszłego

samorządu województwa.

Apelujemy  do  Marszałka  Województwa  i  radnych  Sejmiku

Województwa  Podlaskiego  o  podjęcie  takiej  decyzji,  w  takim

czasie,  by  możliwe  było  zastosowanie  jej  w  wyborach

samorządowych w 2014 roku.


