UCHWAŁA NR LIa282l14
RADY GMII\-YŻntlrzxÓw
Z DNIA 24lipca20l4r.

W sprawie zaopiniowania projektu uchwaĘ Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie
podziałuPowiafu Kaliskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz
liczby radnych wybieranych w każdymokręgu wyborcrym
Na podstawieart. 18 ust.2 pkt 15 ustawyz dnta8 marca 1990roku o samorządziegminnym
(tekstjednoliĘ Dz.U. z20I3r. poz. 549ze zrrt.)oruz art.454$ 6 z dnta5 styczrria20l1 roku
KodeksWyborczy(Dz. U. z2}IIr.,Nr 21, poz.7I2 ze zm.)Rada Gminy Że|azkówuchwala
co następuje:
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opiniuje się pozyrywnie projekt uchwĄ Rady Powiatu Kaliskiogo w sprawie podziafu
PowiatuKaliskiego na okręgiwyborcze,ustaleniaich granici numerów orazIiczby radnych
wybieranychw kazdym okręguwyborczym, stanowiącyzałącznknr 1 do niniejszej uchwały.
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Wykonanieuchwałypowierza się Wójtowi Gminy Żelazków
Uchwaławchodzi w życiez dniempodjęcia
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Uzasadnienie
do
UchwaĘ Nr LIIl282lt4
Rady Gminy Że|azkónł
Z dnia24lipca2Ol4 r.
w zw.iąZkuz pismem StarostyKaliskiego oR.500.1.20t4 z dnia 17 Lipca2014r.,w sprawie
zaopiniowania projekru uchwĄ Rady Powiafu Kaliskibgo w sprawie podziału Powiafu
Kaliskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oruz liczby radnych
wybieranych w kazdym okręgu wyborczym, a takie w oparciu o art. 454 $ 6 Kodeksu
Wyborczego@z. U, z20t1r., Nr Z|,poz. tt2 ze zm.),który stanowiże:
,J.ączente dwóch lub więcej gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego wymaga
zasięgnięciaopinii radtych gmino'podjęcieniniejszejuchwĄ jest zasadne
P r zew odnicz ą cy
Rady GnrinylelazKow
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-Projektl20t4
Uchwałanr........../.....
Radv Powiatu
2014r.

z dnia

w sprawiepodziałuPowiatu Kaliskiego na okręgiwyborcze,ustaleniaich granic i numerów oraz
liczby radnychwybieranych w każdymokręguwyborczym
art.450,art.454456 ustawyz dnta 5 sĘcznia 20|1 t. .
Na podstawięart,4l9 $ 2 w zw:rąz*:oz
Kodekswyborczy(Dz.U. Nr 21, poz. L72ze n'.) oruz art.12pkt 1l ustawyz dnia 5 czenłca1998r.
(Dz.U. z20t3 t.,poz.595ze znr.)uchwalasię,co następuje:
powiatowynr
o samorządzie
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Dokonujesię podziatuPowiatuKaliskiego na okręgrwyborcze,ustalaich granicei nrrmeryoruz liczbę
w sposóbokreślonyw z.ałrymiklldoninięjg2ejuchwĄ.
mdnychwybieranychw każdymo1<ręgĘ

s2
Wykonanie uchwałypowierza się StarościeKaliskiemu.

s3
Uchwałę prue\raalje się nieałłocznie \Mojewodzie Wielkopolskiemrt Komisauowi

.Wyborczemu

w Kalisal' Radom c'min i Radzie Miejskiej w Stawis4mie położonylrrla obszatzePowiatuKaliskiego.
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Traci moc uchwałaffilz4zlłoozRady

,

PowiatuKatiskiego z dnia 10 lipca 2002t.w sprawiepodziału

Powiatu Kaliskiego na okręgl wyborcze, ustaleniaich nunnerów,granic orazltczby radnych wybieranych
.v każdymokręguwyborcz5mnw wyborach do Rady Powiatu lfuliskiego.
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Radom clmin i
Zainteresowan1m

Radzie Miejskiej w Stawisąmie,a tak'żewyborcom' w liczbie

co najmnigj15,przysfugujeprawowniesieniasl€rg do KomisarzaWyborczegow Kalisztl w terminie5
dni od datyotz1mraniauchwĄ.
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Uchwała wchodzi w Ęcie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowpr
w sposób nl,ycz.ajowopr.zyJęty.
Województrva\Mielkopolskiegooraz podaniudo publicarejwiadomości
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u.staleniaiah granic i nu'rneróvroraz
vl sprawie po.dńału'Powi.atui{aliskiego iia o['tęgi'Mrj'b'o]reze9
liczby r.adnyehvrybieranych w kaŻdym okręgu r.ryiłorczym
Proponuje się dolcona::iepodńafu Powiatu Kalisi<iegowedfug doĘlgłI6'asowegopodeiafu na oi<ręgi
wyborcze.
DotychczasowyPodziałPowiatu Kaliskiego na olcręgiwyboroze,ustalony na podstawieustavtyz
tpz.U z
.riai6lipca 1998r.- ordynacjalvybotczado rad gmin' rad powiatów i sejmików r'voje'wództvv
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vgart. 453_ 455 i(odelsu
foLrh.Nr 176,poz.1'190 i zf071't. Nr 34 poz. L72)spehia wynogi oloeślone
wyborczego (Dz. U Nr 21 poz. ILf ze m..) Iecz zacbodń lconiecmośćakfin}izacji opisu granic olo.ęgu
v,tyborczegoNr 5 i zastąlienia óoĘabczasov'ejnaz\ą/y,,Ceków I(oionia'' nar\^I4,,Celów- Kolonia''
oloeślonejw tozpovądzeniuMrinistraAclministrecjii C:.Ęzacjiz

dnia 13 g.udnia 2012 w sprawie

aanłtmiejscowościi ich części
vryLłaruurzędovrycch
Pz. U z 201'3t. poz. 200)
?ołączewegmin w jeden okręg v.ryborczyjest koniecne z iego wzgiędq Że 7tczbaradaych
prcypaĘąca nakażĄ z Ęch g-miĄ rqynikającaz jednolitej powiato''raj nolmy przedsrawicielstwadla
je51niższaELŻ3.
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Liczbamieszi<ańcówPowiafu Kalisiciegon dńen 31 grudniaf013t. wyaosi 8f 667 wg. rejestru
vryborców.
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W sprawiepropouovfanegopodziałoPowiatuK-aliskiegona olcęgi wyborcze zasięgarętoopinii
rad głrin łqczonychw jecen oitręgrnyborczy.Wszrstkie rady pozyt5n,rłrie
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