
 
 

UCHWAŁA NR  XIX/116/2012 
 

RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI 
 

z dnia 11 października 2012 r. 
 
w sprawie podziału Gminy Pogorzela na jednomandatowe okręgi 
wyborcze, ustalenia ich granic i numerów. 
 
 
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające 
ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.113 z póź. zm.),art. 418 § 1 i art..419 § 
2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. –Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112, z 
późn. zm.) oraz art. 17 pkt. 1 –ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym 
(Dz..U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) działając na wniosek Burmistrza 
Pogorzeli, Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje: 
 
§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Pogorzela na 15 jednomandatowych okręgów 
wyborczych. 
 
§ 2. Granice i numery poszczególnych okręgów wyborczych określa załącznik do 
niniejszej uchwały. 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli. 
 
§ 4. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi 
Wyborczemu w Lesznie. 
 
§ 5. 1. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/208/2002 z dnia 20 maja 2002 roku Rady  
Miejskiej w Pogorzeli w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze na terenie 
Miasta i Gminy Pogorzela. 
 
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości 
w sposób zwyczajowo przyjęty. 
 
 
 
 
                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
do Uchwały Nr XIX/116/2012 Rady Miejskiej w Pogorzeli 

w sprawie podziału gminy Pogorzela na jednomandatowe okręgi wyborcze. 
 

W oparciu o art. 419 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 
21, poz. 112 z późn. zm.)  i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) 
Rada Miejska w Pogorzeli na wniosek Burmistrza Pogorzeli jest zobowiązana do  , 
dokonania  podziału Gminy na 15 stałych jednomandatowych okręgów wyborczych. 
Przy ustalaniu podziału gminy na okręgi wyborcze uwzględnia się liczbę 
mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców gminy Pogorzela na koniec 
kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonuje się podziału( dzień 30 
września 2012 r.) Liczba mieszkańców jest to suma 
- liczby wyborców ujętych w rejestrze wyborców z urzędu 
- liczby wyborców wpisanych do rejestru na własny wniosek 
- oraz pozostałych osób zameldowanych na pobyt stały (dzieci, skazani, pozbawieni 
praw) z pominięciem osób, co do których otrzymano zawiadomienie o wpisaniu do 
rejestru wyborców w innej gminie. 
Liczba mieszkańców na dzień 30 września  2012 wynosi 5.234 osoby, 
liczba radnych zgodnie z zasadami określonymi w art. 17 ustawy o samorządzie 
gminnym, w gminach do 20 tys. mieszkańców wynosi 15 radnych. 
Norma przedstawicielstwa dla  gminy  Pogorzela (liczba mieszkańców podzielona 
przez liczbę wybieranych radnych) wynosi 348,93. 
Na terenach wiejskich zasadniczo okręgiem wyborczym jest jednostka pomocnicza 
czyli sołectwo bądź osiedle. W każdym okręgu tworzonym dla wyboru rady w gminie 
wybiera się 1 radnego. 
Załącznik do projektu uchwały  zawiera podział na okręgi wyborcze, który spełnia 
wymogi ustawowe. 
Gmina Pogorzela dotychczas posiadała  dwa okręgi  trzymandatowe, które  zostaną 
podzielone na sześć  okręgów jednomandatowych w mieście Pogorzela , natomiast 
pozostałe okręgi jednomandatowe projektuje się pozostawić bez zmian. Mniejsze 
miejscowości zostaną objęte po dwie-cztery w ramach jednego okręgu wyborczego. 
Reasumując wnioskuję o dokonanie podziału gminy Pogorzela na stałe okręgi 
wyborcze zgodnie z projektem uchwały. 
 


