
 
 
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 września 2012 r. liczba mieszkańców w Gminie Pakosław  wg powyższych zasad 
wynosiła 4780.Otrzymana liczba przedstawicielstwa wynosi: 4780: 15= 319 osób. 
 
Uchylenie Uchwały Rady Gminy Pakosław z dnia 28 września 2012 r. Nr XXI/159/2012 w 
sprawie podziału Gminy Pakosław na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i 
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu następuje z powodu  zapisu,  „uchwała 
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego”, zapis ten koliduje z przepisem umożliwiającym  wniesienia 
skargi do Komisarza Wyborczego  w terminie 5 dni od daty podania jej do publicznej 
wiadomości. Przedmiotowa uchwała  wchodzić winna  w życie  na ogólnych zasadach czyli z 
dniem jej podjęcia. 
 

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   1 



do numeru domu 100 315 315:319=0,9875 

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, 
Niedźwiadki 

 
197 

 
197:319=0,6176 

1 

6 
Sołectwo Osiek od numeru domu 1 
do numeru 50 

 
271 

 
271:319=0,8496 

1 

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

 
244 

 
244:319=0,7649 

1 

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

9 
Sołectwa: Góreczki Wielkie, 
Ostrobudki 

 
402 

 
402:319=1,2602 

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 

351 
 

351:319=1,1004 
1 

12 

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

391 

 
 

391:319=1,2257 

1 

13 
Sołectwo Sowy: od numeru domu 1 
do numeru 54 

 
303 

 
  303:319=0,9499 

1 

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

302 
 

302:319=0,9467 
1 

15 Sołectwo: Sworowo, Skrzyptowo 285     285:319=0,8935 1 
 


