
UCHWAŁA NR XLII/275/2014  

RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. 

z dnia  28 kwietnia 2014 r. 

 

w sprawie  wyrażenia opinii  w sprawie podziału Powiatu Śremskiego na okręgi 

wyborcze,  ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym 

okręgu. 

 

             Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 89 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zm.) oraz art. 454 § 6 ustawy z dnia  

5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 ze zm.), na wniosek Starosty 

Śremskiego, Rada Miejska w Książu Wlkp., uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Opiniuje się pozytywnie projekt połączenia Gminy Brodnica, Gminy Dolsk  

 i Gminy  Książ Wielkopolski w celu utworzenia jednego okręgu wyborczego w wyborach  

do Rady Powiatu  Śremskiego. 

§  2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Książu 

Wlkp. 

§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr XLII/275/2014 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 kwietnia 2014r. 

 

  

Pismem z dnia 28 marca 2014r. Starosta Śremski, przedkładając projekt uchwały Rady 

Powiatu w Śremie w sprawie okręgów wyborczych powiatu, ustalenia ich numerów i granic 

oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, zwrócił się do Rady Miejskiej w Książu 

Wlkp. o wyrażenie opinii w przedmiocie połączenia gmin Brodnica, Dolsk i Książ 

Wielkopolski w jeden okręg wyborczy w wyborach do rady powiatu. 

 

Przyczyną przygotowania przez Starostę projektu nowej uchwały było to, że Gmina 

Śrem, na mocy uchwały nr 256/XXVII/2012 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 30 października 

2012r., została podzielona na 21 okręgów. Wskutek tego powiatowe okręgi wyborcze nr 2 i 3, 

istniejące na mocy uchwały nr L/179/02 Rady Powiatu Śremskiego z dnia 13 czerwca 2002 r., 

nie pokrywają się z granicami okręgów wyborczych do rady gminy. W konsekwencji w kilku 

okręgach gminnych, zawierają się jednocześnie ulice należące do powiatowego okręgu nr 2, 

jak i nr 3.  

 

Jak wynika z treści art. 454 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.- Kodeks wyborczy 

(Dz. U. Nr 21, poz.112 ze zm.), łączenie dwóch lub więcej gmin w celu utworzenia okręgu 

wyborczego w wyborach do rady powiatu, wymaga zasięgnięcia opinii rad tych gmin. 

Ponieważ przedłożony projekt nowej uchwały Rady Powiatu, zakłada łączenie i dzielenie, 

wchodzących w jego obręb, gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego, zasadnym było 

zwrócenie się o wyrażenie opinii. 

Konieczność połączenia gmin: Brodnica, Dolsk i Książ Wielkopolski w jeden okręg 

wyborczy w wyborach do rady powiatu, wynika z treści art. 453 § 3 i § 4 Kodeksu 

wyborczego, w których wskazuje się, że w każdym okręgu wyborczym wybiera się od 3  

do 10 radnych. Ponieważ liczba radnych przypadająca na którąkolwiek z  w/w gmin, 

wynikająca z normy przedstawicielstwa dla okręgów, wynosi mniej niż 3 (na gminę Książ 

Wlkp. jest to 2,46; na gminę Dolsk - 1,65, a na gminę Brodnica - 1,39) dla przestrzegania 

określonej wyżej zasady nieodzowne jest łączenie tych gmin w jeden okręg wyborczy. 

W przypadku natomiast gminy Śrem, która przekracza górną granicę mandatów  

tj. 10 mandatów (dla której norma przedstawicielstwa to 11,48), gmina ta musi zostać 

podzielona na dwa okręgi.  

 

Z powyższych względów, wniosek Starosty Śremskiego opiniuje się pozytywnie. 

 

Podjęcie niniejszej uchwały jest więc uzasadnione. 
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