
 
UCHWAŁA NR XXI/ 159/2012 
RADY GMINY PAKOSŁAW 

z dnia 28 września 2012 r. 
 

 

w sprawie podziału Gminy Pakosław na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, 
numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 

  Na podstawie art.13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę 
– Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn.zm.), 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 i 
art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) Rada Gminy Pakosław, działając na wniosek Wójta Gminy 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Pakosław na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. 

§ 2. Granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach 
wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosław. 

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Pakosław Nr XXX/173/2002 z dnia 27 maja 2002r. w 
sprawie podziału gminy Pakosław na okręgi wyborcze określenie ich granic, numerów oraz 
liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu. 

§ 5. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi 
Wyborczemu w Lesznie. 

§ 6. Na ustalony podział gminy na okręgi wyborcze wyborcom, w liczbie co najmniej 15, 
przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Lesznie w terminie 5 dni 
od daty podania niniejszej uchwały do wiadomości publicznej. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Uchwałę podaje się również do wiadomości 
publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez rozplakatowanie na terenie  
poszczególnych sołectw. 

§ 8. Uchwała ma zastosowanie do kadencji Rady Gminy Pakosław następujących po kadencji, 
w trakcie której niniejsza uchwała weszła w życie. 

 

 

 

 



                                                               Załącznik  
                                                                                     do Uchwały Nr XXI/159/12 

                                                                                     Rady Gminy Pakosław 
                                                                                    z dnia 28.09.2012 r. 

 
 

Podział Gminy Pakosław na okręgi wyborcze, granice, numery i liczbę radnych w 
każdym okręgu 

Numer 
okręgu 

wyborczego 
Granice okręgu 

Liczba 
radnych 

wybieranych 
w okręgu 

1 Sołectwo Chojno od nr domu 1 do numeru domu 60 1 

2 Sołectwo Chojno od nr domu  61 do numeru domu 100 1 

3 
Sołectwo Chojno od nr domu 101 do numeru domu 146, 

Podborowo 
1 

4 Sołectwa: Golejewko, Golejewo 1 

5 Sołectwa: Dębionka, Kubeczki, Niedźwiadki 1 

6 Sołectwo Osiek od numeru domu 1 do numeru 50 1 

7 Sołectwo: Osiek od numeru domu 51 do numeru domu 77 1 

8 Sołectwa: Pomocno, Zaorle 1 

9 Sołectwa: Góreczki Wielkie, Ostrobudki 1 

10 
Sołectwo Pakosław: ul.22 Stycznia, ul.Dubińska, ul.Kolejowa, 

ul.Strażacka 
1 

11 
Sołectwo Pakosław: ul. 40 lecia, ul.Młyńska, ul. Olbina, ul. 

Parkowa, ul.Rolnicza 
1 

12 
Sołectwo Pakosław: ul.Jodłowa, ul.Leśna, 
ul.Lipowa,ul.Modrzewiowa,ul.Podgórze, 
ul.Sosnowa,ul.Świerkowa, ul.Francuska 

1 

13 Sołectwo Sowy: od numeru domu 1 do numeru 54 1 

14 
Sołectwo Sowy: od numeru domu 55 do numeru 87 

Sołectwo: Białykał, Halin 
1 

15 Sołectwo: Sworowo, Skrzyptowo 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie do Uchwały 
w sprawie:  podziału Gminy Pakosław na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, 
numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 
 
Zgodnie z przepisem art.419 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.-Kodeks wyborczy (Dz.U.Nr 
21, poz.112 z późn.zm.) podział na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych 
wybieranych w każdym okręgu ustala, na wniosek wójta, rada gminy. Projekt podziału Gminy 
Pakosław na okręgi wyborcze opracowany został zgodnie z zasadami zawartymi w/w ustawie 
a obowiązek opracowania wynika wprost z treści 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.). 
Projekt podziału Gminy Pakosław na okręgi wyborcze różni się od poprzedniego, tym iż 
wprowadzono zmiany dot. okręgów wyborczych wielomandatowych. Zgodnie z art.418 § 1 
Kodeksu Wyborczego w każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady gminy 
niebędącej miastem na prawach powiatu wybiera się 1 radnego. Z uwagi na dyspozycje w/w 
przepisu należy dokonać podziału okręgów wielomandatowych i przekształcić je w 
jednomandatowe. 
Proponowanego podziału gminy na okręgi wyborcze dokonano przy zachowaniu jednolitej 
normy przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez 
liczbę radnych wybieranych do Rady Gminy Pakosław. Liczba mieszkańców jaką brano pod 
uwagę to suma wyborców: 
1)ujętych w rejestrze z urzędu,  
2)wyborców wpisanych do rejestru wyborców na wniosek  
3)pozostałych zameldowanych osób w gminie  na pobyt stały, za wyjątkiem osób, co do 
których otrzymano zawiadomienie o wpisaniu do rejestru wyborców w innej gminie. 
Na dzień 30 czerwca 2012 r. liczba mieszkańców w Gminie Pakosław  wg powyższych zasad 
wynosiła 4785.Otrzymana liczba przedstawicielstwa wynosi: 4785: 15= 319 osób. 
 

Podział Gminy Pakosław na okręgi wyborcze, granice, numery i liczbę radnych w 
każdym okręgu 

Nr 
okręgu 

wyborczeg
o 

Granice okręgu 
Liczba 

mieszkańcó
w 

Liczba 
mandatów wynikająca z 

jednolitej normy 
przedstawicielstwa 

Liczba 
radnych 
 
 
 

1 
Sołectwo Chojno: od nr domu 1do 
numeru domu 60 

 
311 

 
   311:319=0,9750 

1 

2 
Sołectwo Chojno: od nr domu  61 
do numeru domu 100 

 
315 

 
315:319=0,9875 

1 

3 
Sołectwo Chojno: od nr domu 101 
do numeru domu 146 
Podborowo 

297 
 

297:319=0,9311 
1 

4 Sołectwa: Golejewko, Golejewo 412 
 

412:319=1,2916 
1 
 
 

5 Sołectwa: Dębionka, Kubeczki,   1 



Niedźwiadki 194 194:319=0,6082 

6 
Sołectwo Osiek od numeru domu 1 
do numeru 50 

 
272 

 
272:319=0,8527 

1 

7 
Sołectwo: Osiek od numeru domu 
51 do numeru domu 77 

 
250 

 
250:319=0,7837 

1 

8 Sołectwa: Pomocno, Zaorle 335 335:319=1,0502 1 

9 
Sołectwa: Góreczki Wielkie, 
Ostrobudki 

 
404 

 
404:319=1,2665 

1 

10 
Sołectwo Pakosław: ul. 22 
Stycznia, ul.Dubińska, 
ul.Kolejowa, ul.Strażacka 

364 
 

364:319=1,1411 
1 

11 
Sołectwo Pakosław: ul. 40 lecia, 
ul.Młyńska, ul. Olbina, ul. 
Parkowa, ul.Rolnicza 

352 
 

352:319=1,1035 
1 

12 

Sołectwo Pakosław: 
ul.Jodłowa, ul.Leśna, ul.Lipowa, 
ul.Modrzewiowa, 
ul.Podgórze, ul.Sosnowa, 
ul.Świerkowa, ul.Francuska 

386 

 
 

386:319=1,2101 

1 

13 
Sołectwo Sowy: od numeru domu 1 
do numeru 54 

 
306 

 
  306:319=0,9593 

1 

14 
Sołectwo Sowy: od numeru domu 
55 do numeru 87 
Sołectwo: Białykał, Halin 

301 
 

301:319=0,9436 
1 

15 Sołectwo: Sworowo, Skrzyptowo 286     286:319=0,8966 1 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła. B.Konopka 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Autopoprawka 
do projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Pakosław na okręgi wyborcze 

oraz ustalenia ich granic numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 
 

 

 

W projekcie uchwały Rady Gminy Pakosław w sprawie podziału gminy na okręgi zmienia się 
treść uchwały poprzez dodanie  paragrafu, który otrzymuje nr 6  oraz następujące brzmienie: 

„Na ustalony podział gminy na okręgi wyborcze wyborcom, w liczbie co najmniej 
15,przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Lesznie w terminie 15 
dni od daty podania niniejszej uchwały do wiadomości publicznej”. 

 

Tekst uchwały uwzględniający autopoprawkę z zachowaniem kolejności paragrafów tej 
uchwały stanowi załącznik  do niniejszej autopoprawki. 

 

 

Uzasadnienie: do autopoprawki 

Z wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2012 r. wynika, iż należy w 
uchwale umieścić zapis informujący wyborców o prawie złożenia skargi na uchwałę rady o 
podziale gminy na okręgi. 

 

Pakosław,2012-09-21 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 


