
UCHWAŁA NR XLVII/215/2010
RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO

Z DNIA 26 MAJA 2010 ROKU

w sprawie zmiany liczby radnych wybieranych do Rady Powiatu Kępińskiego w okręgach 
wyborczych  Nr  1  i  Nr  2  określonych  uchwałą  Nr  XXXIX/230/2002  Rady  Powiatu 
Kępińskiego z dnia 2 lipca 2002 r. w sprawie podziału Powiatu Kępińskiego na okręgi 
wyborcze,  ustalenie  ich  numerów,  granic  oraz  liczby  radnych  wybieranych  w  okręgu 
wyborczym.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
powiatowym   ( j.t. Dz. U. z 2001. Nr 142, poz. 1592 ze zm.)  oraz art. 136  ustawy z dnia 
16  lipca 1998 r. -  Ordynacja wyborcza do rad gmin,  powiatów i sejmików  województw 
( j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.)

UCHWALA SIĘ CO NASTĘPUJE:

§ 1

W załączniku do uchwały Nr XXXIX/230/2002 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 2 lipca 
2002 r. w sprawie podziału Powiatu Kępińskiego na okręgi wyborcze, ustalenie ich 
numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym, wprowadza się 
następujące zmiany :

1) w okręgu wyborczym nr 1 w rubryce określającej liczbę radnych wybieranych w 
                okręgu, liczbę „8” zastępuje się liczbą „7”

            2) w okręgu wyborczym nr 2 w rubryce określającej liczbę radnych wybieranych w 
                okręgu, liczbę „5” zastępuje się liczbą „6”.

§ 2

Jednolity  wykaz  okręgów  wyborczych,  ich  granic  i  numerów  oraz  liczbę  radnych 
wybieranych w każdym okręgu wyborczym z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 
1, określa załącznik do niniejszej uchwały, stanowiący jej integralną część.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego.

§ 4

Uchwałę  przekazuje  się  niezwłocznie  Wojewodzie  Wielkopolskiemu  i  Komisarzowi 
wyborczemu w Kaliszu.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa  Wielkopolskiego  oraz  podaniu  do  publicznej  wiadomości  w  sposób 
zwyczajowo przyjęty.



UZASADNIENIE

Do uchwały Nr XLVII/215/2010 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26 maja 2010 roku 
w  sprawie  zmiany  liczby  radnych  wybieranych  do  Rady  Powiatu  Kępińskiego  w 
okręgach wyborczych Nr 1 i Nr 2 określonych uchwałą Nr XXXIX/230/2002 Rady 
Powiatu Kępińskiego z dnia 2 lipca 2002 r. w sprawie podziału Powiatu Kępińskiego 
na okręgi wyborcze, ustalenie ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych 
w okręgu wyborczym.

Liczba mieszkańców Powiatu Kępińskiego wg meldunku z rejestru wyborców na 
dzień 31 grudnia 2009 r. wynosi ogółem 56113. Jednolita norma przedstawicielstwa dla 
wyborców 17 radnych wynosi 3300,76.
Wynik wyliczenia liczby mandatów dla poszczególnych okręgów w Powiecie w 2010 r. 
obrazuje poniższa tabela.

Numer 
okręgu

Liczba 
mieszkańców wg 

stanu na 
31.12.2009r.

Wyliczenie liczby 
mandatów dla 

okręgów

Norma 
przedstawicielstw

a w okręgu

Liczba wybieranych 
radnych wg 

uchwały Rady 
Powiatu z 2 lipca 

2002r.
1 24598 7,4522 7 3514 8
2 17829 5,4015 5 3565,80 5
3 13686 4,1463 4 3421,50 4

56113 16 17

Jak wynika z wyliczenia, ogólna liczba wybieranych radnych zmniejsza się do 16, 
w tym w okręgu wyborczym Nr 1 zmniejsza się do 7. Zgodnie z art. 136 ust. 1 pkt 2 
ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw ( Dz. U. z 2003 r. Nr 159, po. 1547 ze zm.), mandat dodatkowy należy dodać 
w okręgu wyborczym Nr 2, w którym norma przedstawicielstwa jest największa. 
            Zatem podjęcie uchwały w sprawie zmiany liczby radnych wybieranych do Rady 
Powiatu Kępińskiego w okręgu wyborczym Nr 1 i 2, celem dostosowania liczby radnych 
do 17 jest konieczne i uzasadnione.



                                                                         Załącznik do
Uchwały Nr XLVII/215/2010

     Rady Powiatu Kępińskiego
          z dnia 26 maja 2010 roku

POWIAT  KĘPIŃSKI

Nr okręgu wyborczego Granice okręgu 
wyborczego

Liczba wybieranych radnych 
w okręgu

1. Miasto i Gmina Kępno 7

2.
Gmina Baranów,  

Gmina Łęka Opatowska,
Gmina Trzcinica

6

3.
Gmina Bralin,

 Gmina Perzów,
Gmina Rychtal

4

-------------------------- ---------------------------- Razem  17
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