
 

UCHWAŁA Nr XXXIII/263/2018 

Rady Miejskiej w Poniecu  

z dnia 28 marca 2018 roku 

w sprawie podziału gminy Poniec na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich 

granic i numerów. 

 

 

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw                

w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania                                 

i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 130) w związku z art. 

418 § 1 i art. 419 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017r. 

poz. 15 ze zm.) na wniosek Burmistrza Ponieca, Rada Miejska w Poniecu uchwala co 

następuje: 

 

§ 1. Dokonuje się podziału gminy Poniec na okręgi wyborcze, ustala się ich granice, numery  

oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, zgodnie z załącznikiem do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXV/278/2013 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 19 grudnia 

2013r. w sprawie podziału gminy Poniec na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic 

numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 

§ 4. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi 

Wyborczemu w Lesznie. 

§ 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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie  

do uchwały Nr XXXIII/263/2018 

Rady Miejskiej w Poniecu 

z dnia 28 marca 2018r. 

 

 

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw 

w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i 

kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 130) wszystkie rady 

gmin zobowiązane są do dokonania podziału gmin na okręgi wyborcze w wyborach do rady 

gminy, w terminie 60 dni od wejścia w życie w/w ustawy tj. do dnia 1 kwietnia 2018r.  

Zgodnie z art. 418 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy w każdym 

okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady w gminie niebędącej miastem na prawach 

powiatu wybiera się jednego radnego. 

Art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. 

poz. 1875 ze zm.) stanowi, że w skład rady wchodzą radni w liczbie piętnastu w gminach do 

20 000 mieszkańców. Gmina Poniec na koniec IV kwartału 2017r. liczyła 7825 

zameldowanych na stałe mieszkańców, w związku z czym liczba radnych pozostaje 

niezmieniona. 

W myśl art. 419§ 2 ustawy – Kodeks wyborczy podział gminy na okręgi wyborcze, 

ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu ustala, na wniosek 

burmistrza rada gminy według jednolitej normy przedstawicielstwa. Norma 

przedstawicielstwa dla naszej gminy wynosi 521,66. 

Mając powyższe na uwadze wnioskuję o podjęcie przedmiotowej uchwały. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


