
Uchwała Nr XLVIII /328/ 2018

Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 28 czerwca 2018r.

zmieniająca uchwałę Nr XLlX/ 211/ 2002 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 8 lipca 2002 r.
w sprawie: ustalenia podziału powiatu kolskiego na okręgi wyborcze, ich numerów i granic oraz
liczby radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych.

Na podstawie art. 419 ust. 2 w związku z art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks
wyborczy (Dz. U. z 2018r., poz. 754) oraz art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o
samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2018 poz. 995) Rada Powiatu Kolskiego uchwala, co
następuje:

§1

W uchwale Nr XLlX/211/2002 Rady Powiatu Kolskiego dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie ustalenia
podziału powiatu kolskiego na okręgi wyborcze, ich numerów i granic oraz liczby radnych
wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych wprowadza się następujące zmiany:

• załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego .
••

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo
przyjęty poprzez umieszczenie w BlP i w każdej gminie.
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Załącznik do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego
Nr XLVIII/328/2018 z dnia 28 czerwca 2018r.

Podział powiatu kolskiego na okręgi wyborcze, ich numery i granice oraz liczba
radnych wybieranych w poszczególnych okręgach.

Nr okręgu Granice okręgu Liczba radnych w okręgu
wyborczego

1 Miasto Koło 5

2 Gminy: Babiak, Osiek Mały 3

3 Gminy: Chodów, Olszówka, Przedecz 3 i

4 Gminy: Dąbie, Grzegorzew 3

5 Gmina Kłodawa 3

6 Gminy: Koło, Kościelec 4
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UZASADNIENIE
do uchwały Nr XLVIII/ 328/2018

Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 28 czerwca 2018r.

Pismem z dnia 18 maja 2018 r. DKN-0012-5j18 Komisarz Wyborczy w Koninie I poinformował iż
podział powiatu kolskiego na okręgi wyborcze, nie spełnia przesłanek ustawowych określonych w
art. 419. w zw. z art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011- Kodeks Wyborczy.

Zgodnie z danymi liczbowymi zamieszczonymi w systemie informatycznym WOW przez gminy
powiatu kolskiego, liczba mieszkańców na koniec I kwartału w powiecie kolskim wynosiła 87 190,
co oznacza, że przy liczbie mandatów przypadających dla powiatu wynoszących 21, norma
przedstawicielska dla powiatu kolskiego wynosi 4151.90. sprawia to, że w okręgu nr 1 ( miasto
Koło), liczba mieszkańców wynosi 21650 a tzw. okręgowa norma przedstawicielska wynosi 5,21, co
wskazuje, iż okręg ten powinien otrzymać 5 mandatów.

W okręgu nr 6 w skład którego wchodzą gmina Koło: liczba mieszkańców na koniec I kwartału
2018r. wynosi 7756 i gmina Kościelec: liczba mieszkańców również na 31.03.2018r. Wynosi 6790, a
zatem tzw. okręgowa norma przedstawicielska wynosi 3,51, co wskazuje iż okręg ten powinien
otrzymać 4 mandaty.

Pozostałe okręgi wyborcze nr 2, 3, 4, 5 spełniają ustawowe przesłanki wymogu liczby mandatów.
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