UCHWAŁA NR XLV/627/2018
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 22 marca 2018 roku

w sprawie podziału Miasta Leszna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Na podstawie art. 418 § 2 oraz art. 419 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy
(Dz. U. z 2017r. poz. 15 ze zmianami), art. 12, ust. 1 - 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o zmianie
niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania
i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 130) oraz art. 17 ust. 1 pkt 3
ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zmianami),
na wniosek Prezydenta Miasta Leszna, Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:
§1.
Dokonuje się stałego podziału Miasta Leszna na 4 okręgi wyborcze, ustala się ich granice i numery
oraz liczbę radnych wybieranych do Rady Miejskiej Leszna. Numery, granice oraz liczbę radnych
wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.
§2.
Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu
Wyborczemu w Lesznie.

Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi

§3.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.
§4.
Zgodnie z zapisem art. 420 § 1 Kodeksu Wyborczego, wyborcom w liczbie co najmniej 15,
przysługuje prawo wniesienia skargi do komisarza wyborczego w terminie 5 dni od daty podania do
publicznej wiadomości niniejszej uchwały.
§5.
Traci moc uchwała nr XX/320/2012 z dnia 20 września 2012r. w sprawie podziału Miasta Leszna na
okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
(Dz. Urz. Woj. Wlkp z 2012r. poz. 4186 ze zmianami).
§6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna
Sławomir SZCZOT

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLV/627/2018 Rady Miejskiej Leszna z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie podziału
Miasta Leszna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu.

Zgodnie z art. 418 § 2 Kodeksu wyborczego w mieście na prawach powiatu tworzy się okręgi wyborcze,
w których wybiera się od 5 do 8 radnych. Podział na okręgi ustala, na wniosek prezydenta miasta, rada
gminy według jednolitej normy przedstawicielstwa obliczanej przez podzielenie liczby mieszkańców
gminy przez liczbę wybieranych radnych. W przypadku Leszna wynosi ona 2 644 (60 802 : 23).
Dzieląc liczbę mieszkańców w poszczególnych okręgach przez jednolitą normę przedstawicielstwa
otrzymuje się liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach:
Okręg wyborczy nr 1

16 765 : 2 644 = 6,34

Okręg wyborczy nr 2

12 145 : 2 644 = 4,59

Okręg wyborczy nr 3

13 811 : 2 644 = 5,22

Okręg wyborczy nr 4

18 081 : 2 644 = 6,83

Zgodnie z art. 419 § 2 cytowanej wyżej ustawy ułamki liczb mandatów wybieranych w okręgu
wyborczym równe lub większe od ½ , jakie wynikają z zastosowania normy przedstawicielstwa,
zaokrągla się w górę do liczby całkowitej. Dodatkowe mandaty przydziela się tym okręgom wyborczym,
w których norma przedstawicielstwa jest największa.
W związku z powyższym proponuję ustalenie następującej liczby mandatów:
Okręg wyborczy nr 1 – 6 radnych
Okręg wyborczy nr 2 – 5 radnych
Okręg wyborczy nr 3 – 5 radnych
Okręg wyborczy nr 4 – 7 radnych
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