
UCHWAŁA NR 293/XLVI/2018 

RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO 

z dnia 26 lipca 2018 roku 

w sprawie podziału Powiatu Wrzesińskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia granic, 

numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 453, art. 454 i art. 419 

w związku z art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku — Kodeks wyborczy (Dz. U. 

z 2018 roku, poz. 754 z późn. zm.), na wniosek Zarządu Powiatu Wrzesińskiego uchwala się, 

co następuje: 

§ I. Dokonuje się podziału Powiatu Wrzesińskiego na następujące okręgi wyborcze: 

1)Okręg wyborczy nr 1, w którym wybiera się 3 radnych, obejmujący obszar Gminy 

Kołaczkowo i Gminy Pyzdry; 

2) Okręg wyborczy nr 2, w którym wybiera się 3 radnych, obejmujący obszar Gminy 

Miłosław; 

3) Okręg wyborczy nr 3, w którym wybiera się 6 radnych, obejmujący obszar Gminy 

Września (sołectwa i miejscowości) i Gminy Nekla; 

4) Okręg wyborczy nr 4, w którym wybiera się 7 radnych, obejmujący obszar Miasta 

Września. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego. 

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu radom gmin położonym na obszarze Powiatu 

Wrzesińskiego, Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu 

w Koninie II. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości 

poprzez: opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wrzesińskiego, 

na stronie internetowej www.wrzesnia.powiat.pl i wywieszenie na tablicy ogłoszeń 

Starostwa Powiatowego we Wrześni. 
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UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR 293/XLV1/2018 

RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO 

z dnia 26 lipca 2018 roku 

Okręgi wyborcze ustalono zgodnie z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 995 z późn. zm.), art. 453, art. 454 i art. 

419w związku z art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 roku, 

poz. 754 z późn. zm.) oraz Uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 roku 

w sprawie wytycznych i wyjaśnień dotyczących podziału jednostek samorządu terytorialnego na 

okręgi wyborcze. Przy ustaleniu podziału uwzględniono liczbę mieszkańców ujętych w stałym 

rejestrze wyborców gmin na dzień 31 grudnia 2017 roku. Liczba radnych wybieranych do rady 

powiatu w wyborach w roku 2018 wynosi 19 i ustalona została Zarządzeniem nr 56/18 Wojewody 

Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad 

gmin i rad powiatów w województwie wielkopolskim oraz Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

Zgodnie ze stanowiskiem Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 17 maja 

2018 roku podział powiatu wrzesińskiego na okręgi wyborcze, dokonany na podstawie 

postanowienia nr 6/14 Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 1 września 2014 roku 

w sprawie podziału powiatu wrzesińskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic 

i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu nie spełnia przesłanek 

ustawowych określonych w art„ 419 w związku z art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku 

— Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 roku, poz. 754 z późn. zm.). 

Liczbę radnych w okręgu ustala się według jednolitej normy przedstawicielstwa, którą 

oblicza się przez podzielenie liczby mieszkańców powiatu przez liczbę radnych powiatu. 

Następnie liczbę mieszkańców gminy dzieli się przez jednolitą normę przedstawicielstwa 

z zastosowaniem zaokrągleń liczby mandatów w górę do całkowitej liczby mandatów, jeżeli 

ułamek mandatu jest równy lub większy niż 1 /2  mandatu i odrzuceniem mandatu mniejszego 

niż 1 /2. Jeżeli wynik zaokrąglenia łącznej liczby mandatów w okręgach jest większy od liczby 

wybieranych radnych, mandaty nadwyżkowe odejmuje się w okręgach, w których norma 

przedstawicielstwa jest najmniejsza. Natomiast w przypadku wyników zaokrągleń, w których 

liczba mandatów w okręgach jest mniejsza od liczby wybieranych radnych, mandaty 

dodatkowe przyznaje się w tych okręgach, w których norma przedstawicielstwa jest 

największa. 
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Liczba mieszkańców powiatu wrzesińskiego według informacji przekazanych przez 

komisarza wyborczego na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosła 75 154. Biorąc pod uwagę 

liczbę mandatów wynoszącą 19, norma przedstawicielstwa dla powiatu wynosi 3955,47. 

Ponadto zgodnie z wyjaśnieniami Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 kwietnia 

2018 roku przy sporządzaniu nowego projektu podziału powiatu na okręgi, należy sprawdzić, 

która z gmin tworzących okręg wyborczy osiągnęła normy przedstawicielstwa co najmniej 

2,5, czyli prawa do samodzielnego stanowienia okręgu wyborczego. W powiecie wrzesińskim 

ww. normę przedstawicielstwa osiągnęła Gmina Miłosław — 2,59. 

Uwzględniając liczbę mieszkańców poszczególnych gmin powiatu wrzesińskiego, 

liczba mandatów dla danego okręgu wyborczego przedstawia się następująco: 

Numer okręgu 

wyborczego 
Granica okręgu 

Liczba 

mieszkańców 

w okręgu wg 

stanu na 

31.12.2017 r. 

Liczba mandatów dla okręgu 

wynikająca 

z normy 

przedstawicielstwa 

po zaokrągleniu 

. do liczby 

całkowitej 

1 

Gmina 

Kołaczkowo, 

Gmina Pyzdry 

13 034 3,3 3 

2 Gmina Miłosław 10 233 2,59 3 

3 

Gmina Września 

(sołectwa 

i miejscowości), 

Gmina Nekla 

23 061 5,84 6 

4 Miasto Września 28 826 7,3 7 

Projekt podziału powiatu wrzesińskiego na okręgi wyborcze uzyskał wymaganą 

akceptację Komisarza Wyborczego w Koninie II oraz został zaopiniowany przez Rady Gmin: 

Września, Miłosław i Nekla. 
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