UCHWAŁA NR XLVII/311/2018
RADY GMINY GNIEZNO
z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie podziału Gminy Gniezno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu wyborczym
Na podstawie art. 417 § 1, 2, i 3 pkt 1, art. 418 § 1, art. 419, art. 420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. –
Kodeks wyborczy /Dz. U. z 2017 r. poz. 15 ze zm./ oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm./ w związku z art. 12 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/ na wniosek Wójta uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Gniezno na okręgi wyborcze, ustala się ich granice i numery oraz liczbę
radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVII/191/2012 Rady Gminy Gniezno z dnia 11 września 2012 r. w sprawie
podziału Gminy Gniezno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu dla wyboru Rady Gminy Gniezno (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
z 2012 r. poz. 4029 z dnia 27 września 2012 r.)
§ 4. Uchwałę przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu
w Koninie.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 6. Wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego terytorialnie
Komisarza Wyborczego w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Łykowski
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Załącznik do Uchwały Nr XLVII/311/2018
Rady Gminy Gniezno
z dnia 26 marca 2018 r.
Podział Gminy Gniezno na okręgi wyborcze

Nr okręgu wyborczego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Granice okręgu wyborczego
Sołectwo
Jankowo Dolne, Jankówko
Sołectwa
Lulkowo, Strzyżewo Paczkowe,
Strzyżewo Smykowe
Sołectwa
Strzyżewo Kościelne, Wełnica
Sołectwo
Osiniec
Sołectwa
Szczytniki Duchowne, Wola Skorzęcka
Sołectwa
Kalina, Lubochnia, Wierzbiczany
Sołectwo
Mnichowo
Sołectwa
Dalki, Skiereszewo
Sołectwa
Braciszewo, Piekary
Sołectwo
Goślinowo, Winiary
Sołectwo
Łabiszynek
Sołectwa
Krzyszczewo, Modliszewo, Napoleonowo, Pyszczyn
Sołectwo
Zdziechowa
Sołectwa
Mączniki, Obora, Obórka, Pyszczynek
Sołectwa
Dębówiec, Ganina, Modliszewko

Id: 08F4B694-55B9-4CA7-8696-CDEA47838E0C. Podpisany

Liczba radnych
wybieranych
w okręgu wyborczym
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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UZASADNIENIE
Stosownie do zapisu art. 12 ust. 1 i 2 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) rada gminy zobligowana została do dokonania podziału gminy na
okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Przy ustalaniu podziału gminy na okręgi wyborcze uwzględnia się liczbę mieszkańców ujętych w stałym
rejestrze wyborców danej gminy na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym rada gminy
dokonuje podziału gminy na okręgi wyborcze.
Zgodnie z art. 418 § 1 Kodeksu wyborczego w każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady w
gminie liczącej do 20.000 mieszkańców wybiera się 1 radnego. Gmina Gniezno na koniec IV kwartału 2017
r. liczyła 11.838 mieszkańców.
W świetle zapisu art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w skład rady
wchodzą radni w liczbie piętnastu w gminach do 20.000 mieszkańców.
Stosownie do zapisu art. 417 Kodeksu wyborczego w gminach na terenach wiejskich okręgiem wyborczym
jest jednostka pomocnicza gminy. Jednostki pomocnicze łączy się w celu utworzenia okręgu lub dzieli na
dwa lub więcej okręgów wyborczych, jeżeli wynika to z konieczności zachowania jednolitej normy
przedstawicielstwa. Jednostkę pomocniczą gminy dzieli się na dwa lub więcej okręgów wyborczych
również wtedy, gdy w gminach da 20.000 mieszkańców liczba radnych wybieranych w danej jednostce
pomocniczej byłaby większa niż 1.
Natomiast w myśl art. 419 § 2 Kodeksu wyborczego podział gminy na okręgi wyborcze, ich granice
i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu ustala, na wniosek wójta, rada gminy według
jednolitej normy przedstawicielstwa. W przypadku Gminy Gniezno ustalona norma przedstawicielstwa
wynosi 789 i jest ona zachowana.
Wójt Gminy Gniezno pismem z dnia 27 lutego 2018 r. wystąpił do Rady Gminy Gniezno o podział gminy
na 15 okręgów wyborczych zgodnie z zasadami wynikającymi z cytowanych wyżej ustaw.
Uchwała Rady Gminy Gniezno w sprawie okręgów wyborczych podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo
przyjęty.
Podlega ona też przekazaniu po jednym egzemplarzu Wojewodzie Wielkopolskiemu i właściwemu
terytorialnie komisarzowi wyborczemu.
Z postanowień art. 420 § 1 Kodeksu wyborczego wynika prawo wniesienia, przez co najmniej 15
wyborców, skargi do właściwego terytorialnie komisarza wyborczego.
W powyższym stanie rzeczy podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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