
Projekt

z dnia  14 czerwca 2018 r. Zatwierdzony przez 
.........................

UCHWAŁA NR L/337/2018
RADY GMINY GNIEZNO

z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie wyrażenia oponii w przedmiocie zamiaru połączenia gmin:Czerniejewo,wiejskiej Gniezno 
i Trzemeszno w jeden okręg wyborczy nr 4 w wyborach do Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2018r. poz.994) 
oraz art.454 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018r. poz. 754) na wniosek Zarządu 
Powiatu Gnieźnieńskiego uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się pozytywną opinię w sprawie propozycji przedłożonej przez Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego 
o połączeniu gmin: Czerniejewo,wiejską Gniezno i Trzemeszno w jeden okręg wyborczy nr 4, w którym będzie 
wybieranych 6 radnych do Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Gniezno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE

Pismem OZK.500.3.2018 z dnia 25 maja 2018r. Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego zwrócił się do

Rady Gminy Gniezno o zaopiniowanie planowanego w projekcie uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

podziału powiatu gnieźnieńskiego na okręgi wyborcze połączenia gmin: Czerniejewo,wiejskiej Gniezno i

Trzemeszno w jeden okręg wyborczy nr 4, w którym wybieranych byłoby 6 radnych.

Konieczność przygotowania przez Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego w/w projektu uchwały wynika z faktu

ustalenia przez Radę Miasta Gniezna nowych okręgów wyborczych w wyborach do Rady Powiatu, a także

takiego zwiększenia się liczby mieszkańców w dotychczasowym okręgu wyborczym nr 5, który skutkować

winien wybieraniem w tym okręgu nie 4, a 5 radnych.

Jak wynika z treści art.454 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz.U.z 2018r. poz.754)

łączenie dwóch lub więcej gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego w wyborach do rady powiatu,

wymaga zasięgnięcia opinii rad tych gmin.

Ze względu na to,że przedłożony projekt uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego zakłada łączenie

wchodzących w jego obręb gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego, zasadnym było zwrócenie się do

rad gmin o wyrażenie opinii w tej sprawie.

Konieczność połączenia gmin: Czerniejewo, wiejskiej Gniezno i Trzemeszno w jeden okręg

wyborczy w wyborach do rady powiatu, wynika z treści art. 453 Kodeksu wyborczego, w którym wskazuje

się, że w każdym okręgu wyborczym wybiera się od 3 do 10 radnych.

Z uwagi na fakt,że liczba radnych przypadająca na którąkolwiek z w/w gmin, wynikająca z normy

przedstawicielstwa ( (5.224,26) wynosi mniej niż 3 dla przestrzegania określonej wyżej zasady nieodzowne

jest łączenie tych gmin w jeden okręg wyborczy.

W okręgu wyborczym nr 4 powstałym w wyniku połączenia w/w gmin liczba mieszkańców wynosi 32.879

norma przedstawicielstwa 6,29, liczba radnych 6.

Wobec powyższego pozytywnie opiniuje się wniosek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego w przedmiocie

połączenia gmin: Czerniejewo, wiejskiej Gniezno i Trzemeszno w jeden okręg wyborczy w wyborach do

rady powiatu.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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