
UCHWAŁA Nr 717 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 25 kwietnia 2018 roku 

 

w sprawie podziału Miasta Konina na okręgi wyborcze,  

określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych 

w okręgach wyborczych. 
 

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych 

ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania 

i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.130) w związku 

z art. 419 § 2-4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2017 r. 

poz. 15 ze zm.) oraz art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) Rada Miasta Konina na wniosek Prezydenta 

Miasta Konina uchwala, co następuje:  

     

§ 1. 

 

Dokonuje się podziału Miasta Konina na 4 okręgi wyborcze oraz określa ich granice i numery 

oraz ustala się liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym zgodnie 

z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

 

§ 3. 

 

Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się Wojewodzie Wielkopolskiemu 

i Komisarzowi Wyborczemu w Koninie.  

 

§ 4. 

 

Traci moc Uchwała Nr 394 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie 

podziału Miasta Konina na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia 

liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych. 

 

§ 5. 

 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości 

w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Miejskiego w Koninie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Konina. 

2. Na niniejsze ustalenie Rady Miasta Konina w sprawie podziału Miasta Konina na okręgi 

wyborcze wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do 

Komisarza Wyborczego w Koninie w terminie 5 dni od daty podania niniejszej uchwały 

do publicznej wiadomości. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

 

/-/Wiesław Steinke 



UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr 717 

Rady Miasta Konina 

z dnia 25 kwietnia 2018 roku 

 

w sprawie podziału Miasta Konina na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów 

oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych. 

 

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych 

ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania 

i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. poz. 130), Rada Miasta Konina 

zobowiązana została do dokonania podziału Miasta na okręgi wyborcze w wyborach do Rady 

Miasta Konina w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie tej ustawy, tj. do dnia 1 kwietnia 

2018 roku. 

W Koninie podział na obecnie obowiązujące okręgi wyborcze istnieje już od 2002 

roku. Według normy przedstawicielskiej w poszczególnych okręgach wybierano do tej pory: 

I – 5 radnych, II – 7 radnych, III - 5 radnych, IV - 6 radnych.  

Proponuje się utrzymać dotychczasowy podział Miasta na okręgi wyborcze, zgodnie 

z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 roku, w której stwierdzono 

cyt. „Jeżeli w gminach dotychczasowy podział na okręgi wyborcze spełnia wymogi Kodeksu 

wyborczego, rada gminy może podjąć uchwałę w sprawie podziału gminy na okręgi 

wyborcze określającą takie same granice okręgów wyborczych jak obowiązujące 

dotychczas”. 

Podziału miasta Konina na okręgi wyborcze dokonano zgodnie z art. 12 ust. 2 

przywołanej wcześniej ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku. Dzieląc liczbę mieszkańców 

ujętych w stałym rejestrze wyborców (71 922 osób) przez liczbę mandatów (23) do rady 

miasta, ustalono normę przedstawicielską – 3 127,04 mieszkańców. Natomiast po podzieleniu 

w okręgach liczby mieszkańców ujętych w rejestrze wyborców przez normę 

przedstawicielską uzyskano następującą liczbę mandatów w okręgach:  

Okręg I – 16 478 : 3127,04 = 5,27 mandatów, Okręg II – 21283 : 3127,04 = 6,81 mandatów, 

Okręg III – 15452 : 3 127,04 = 4,94 mandatów, Okręg IV – 18 709 : 3127,04 = 5,98 

mandatów. Dokonany podział zapewnia zbliżony potencjał poszczególnych mandatów.  

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 

      

  Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

 

/-/Wiesław Steinke 

  


