
UCHWAŁA NR XXXVII/257/2014
RADY GMINY LISKÓW

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie: zmian w podziale Gminy Lisków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby 
radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Na podstawie art. 421 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy /Dz. U. Nr 21,                poz. 112 ze 
zm./  oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym               /Dz. U. z 2013 r., 
poz. 594 ze zm./,  na wniosek Wójta Gminy Lisków  uchwala się, co następuje:

§ 1. W podziale Gminy Lisków na okręgi wyborcze, ustalonym Uchwałą Nr XX/142/2012  Rady Gminy 
Lisków z dnia 30.10.2012 r. w sprawie: podziału Gminy Lisków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic 
i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym /Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego 
z 2012 r. poz. 5510/, w załączniku do wyżej wymienionej uchwały, wprowadza się następujące zmiany: 1/ 
w okręgu wyborczym nr 9 rubryka określająca granice okręgu wyborczego otrzymuje następujące brzmienie: 
„sołectwo: Lisków część obejmująca następujące ulice:

 - ul. 40-Lecia PRL;
- ul. Marii Dąbrowskiej;
- ul. Adama Asnyka;
- ul. Ogrodowa część: nr 7, 9, 11, 13, 13A, 15, 17, 19, 21, 23, 24A, od nr 25 do nr 56;
- ul. Dr. Karola Kosińskiego;
- ul. Polna.”

2/ w okręgu wyborczym nr 10 rubryka określająca granice okręgu wyborczego otrzymuje następujące 
brzmienie: „sołectwo: Lisków część obejmująca następujące ulice:

- ul. Antoniego Szewczyka;

- ul. Spółdzielców.”      3/ w okręgu wyborczym nr 11 rubryka określająca granice okręgu wyborczego otrzymuje 
następujące brzmienie: „sołectwo: Lisków-Rzgów część obejmująca następujące ulice:

 - ul. Ks. Wacława Blizińskiego część: nr 83, 85, 87, 89, 91, 91A, 93 oraz od nr 94 do nr 112;
- ul. Twórców Liskowa.”

4/ w okręgu wyborczym nr 12 rubryka określająca granice okręgu wyborczego otrzymuje następujące 
brzmienie: „sołectwo: Lisków-Rzgów część obejmująca następujące ulice:
- ul. Ogrodowa część: od nr 1 do nr 6, nr 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24;
- ul. Rzemieślnicza część: nr 1,1A, 3, 5, 7, 9 oraz od nr 12 do nr 22;
- ul. Leśna;
- ul. Rzgowska;
sołectwo: Żychów”.

§ 2. Jednolity wykaz okręgów wyborczych, ich granic i numerów  oraz liczby 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 Wójtowi Gminy Lisków.

§ 4. Uchwałę przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu
w Kaliszu.
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§ 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.

§ 6. Wyborcom, w liczbie  co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego 
w Kaliszu w terminie 5 dni od daty podania uchwały  do publicznej wiadomości.
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             Załącznik  
  do Uchwały Nr XXXVII/257/2014 
            Rady Gminy Lisków                  

                                        z dnia 30 czerwca 2014 r. 
 
 

Podział Gminy Lisków  na okręgi wyborcze  
 

 
Nr  

okręgu 
wyborczego 

 
Granice okręgu wyborczego   

Liczba                    
radnych wybieranych                   
w okręgu wyborczym 

1 sołectwo: Koźlątków 1 
 

2 
 
 

sołectwo: Zakrzyn 1 
 
 

3 
 
 

sołectwa: Annopol 
                Pyczek 
                Zakrzyn-Kolonia 
                     

1 
 

4 
 

sołectwa: Chrusty 
                Madalin 

1 

 
5 

sołectwa: Józefów 
                Nadzież 
                Swoboda 

 
1 

6 sołectwo:  Małgów 1 

7 sołectwo:  Strzałków  1 

8 sołectwo: Lisków część obejmująca 
następujące ulice: 
- ul. Ks. Wacława Blizińskiego część:  
od nr 1 do nr 82, 84, 86, 88, 90, 92; 
- ul. Słoneczna; 
- ul. Rzemieślnicza część: nr 2, 4, 6, 8, 10. 

1 

9 sołectwo: Lisków część obejmująca 
następujące ulice: 
- ul. 40-Lecia PRL; 
- ul. Marii Dąbrowskiej; 
- ul. Adama Asnyka; 
- ul. Ogrodowa część: nr 7, 9, 11, 13, 13A, 
15, 17, 19, 21, 23, 24A, od nr 25 do nr 56; 
- ul. Dr. Karola Kosińskiego; 
- ul. Polna. 
         

1 
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10 sołectwo: Lisków część obejmująca 
następujące ulice: 
- ul. Antoniego Szewczyka; 
- ul. Spółdzielców. 

1 

11 sołectwo: Lisków-Rzgów część 
obejmująca następujące ulice: 
- ul. Ks. Wacława Blizińskiego część: nr 
83, 85, 87, 89, 91, 91A, 93 oraz od nr 94 
do nr 112; 
- ul. Twórców Liskowa. 

1 

12 sołectwo: Lisków-Rzgów część 
obejmująca następujące ulice: 
- ul. Ogrodowa część: od nr 1 do nr 6, nr 8, 
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24; 
- ul. Rzemieślnicza część: nr 1, 1A, 3, 5, 7, 
9 oraz od nr 12 do nr 22); 
- ul. Leśna; 
- ul. Rzgowska; 
sołectwo: Żychów. 

1 

13 sołectwo: Wygoda 1 

14 sołectwa: Ciepielew 
                Budy Liskowskie II  

1 

15 sołectwa: Trzebienie 
                Budy Liskowskie I 

1 

Razem  15 
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVII/257/2014

Rady Gminy Lisków
z dnia 30 czerwca 2014 r.

Zgodnie z art. 421. § 1. Kodeksu wyborczego (Dz. U Nr 21, poz. 112 ze zm.) zmianygranic

okręgów wyborczych mogą być dokonywane najpóźniej na 3 miesiące przed upływem kadencji,

jeżelikonieczność taka wynika ze zmianyw podziale terytorialnympaństwa, zmianygranic jednostek

pomocniczych gminy, zmiany liczby mieszkańców danej gminy, zmiany liczby radnych w radzie

gminy lub zmiany liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych. Na podstawie art. 419. 

§ 2. Kodeksu wyborczego podział na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych

wybieranych w każdym okręgu ustala, na wniosek wójta, rada gminy według jednolitej normy

przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych

wybieranychdo danej rady, z uwzględnieniemart. 417 i następującychzasad:

1)   ułamki liczby mandatów wybieranych w okręgu wyborczym równe lub większe od 1/2, jakie

wynikająz zastosowania normy przedstawicielstwa, zaokrągla się w górę do liczbycałkowitej;

2)   jeżeli w wyniku postępowania, o którym mowa w pkt 1, liczba radnych wybieranychw okręgach

przewyższa liczby wynikające z art. 373 i art. 418 § 2, mandaty nadwyżkowe odejmuje się w tych

okręgach wyborczych,w których norma przedstawicielstwa jest najmniejsza;w przypadku gdy liczba

mandatów jest mniejsza od wynikającej z art. 373 i art. 418 § 2, dodatkowe mandaty przydziela się

tym okręgom wyborczym,w których norma przedstawicielstwa jest największa.

Przy podziale gminy na jednomandatowe okręgi wyborcze zastosowanie mają wytyczne i

wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej określone Uchwałą PKW z dnia 7 maja 2012 r., z

których wynika, że: „przy dokonywaniu podziału należy przestrzegać zasady, że w gminach na

terenach wiejskich okręgiem wyborczym jest jednostka pomocnicza gminy (sołectwo), a w miastach

przy tworzeniu okręgów wyborczych uwzględnia się utworzone jednostki pomocnicze. Jednostki

pomocnicze gminy łączy się w celu utworzenia okręgu lub dzieli się na dwa lub więcej okręgów

wyborczych, jeżeli wynika to z konieczności zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa oraz

jeżeli w gminie niebędącej miastem na prawach powiatu liczba radnych wybieranych w danej

jednostce pomocniczej byłabywiększa niż 1, a w mieście na prawach powiatu – większa niż 10 (art.

417 § 2–4 Kodeksu wyborczego)”.

„Jeżeli układ przestrzenny gminy, w powiązaniu z liczbą mieszkańców poszczególnych jednostek

pomocniczych i miast leżących na obszarze gminy, jest tego rodzaju, że nie pozwala na utworzenie

okręgów składających się z graniczących ze sobą jednostek pomocniczych, wówczas możliwe jest
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odstąpienie od tych zasad.”

W związku z faktem, iż liczba mieszkańców Gminy Lisków według stanu na dzień

31.12.2013 r. wynosiła 5.295, w sołectwie Żychów liczba mieszkańców też uległa zmniejszeniudo

175 i stąd norma przedstawicielstwa w okręgu Nr 12: sołectwo: Żychów uległa zmniejszeniu do

0,4957. W przypadku gdy liczba mandatów jest mniejsza od wynikającej z art. 373 i art. 418 § 2

kodeksu wyborczego, dodatkowe mandaty przydziela się tym okręgom wyborczym, w których

norma przedstawicielstwa jest największa, czyli w tym przypadku do okręgu Nr 9 Lisków część.

Mając na uwadze powyższe, z okręgu nr 9 powstaną dwa okręgi Nr 9 i Nr 10, natomiast sołectwo

Żychów zostanie włączone do okręgu Nr 11 obejmującegoczęść sołectwa Lisków – Rzgów.

Takie rozwiązanie podziału Gminy Lisków na okręgi jest uzasadnione tym, że układ

przestrzenny gminy, a zwłaszcza bezpośrednie sąsiedztwo sołectw Lisków-Rzgów i Żychów,

pozwala na połączenie tych dwóch, a nie innych, sołectw. Sołectwo Lisków-Rzgów i Żychów łączy

droga powiatowa w kierunku Liskowa i Kalisza, i jest to bardzo dobry ciąg komunikacyjny.Brak jest

natomiast bezpośredniego połączenia komunikacyjnego między Żychowem a Wygodą. Mieszkańcy

Żychowa od pokoleń utożsamiają się z Liskowem, ponieważ to do liskowskichszkół uczęszczają ich

dzieci i młodzież. Sołectwo Żychów obecnie również należy do obwodu szkolnego z Liskowem.

Występuje więc brak więzi społecznych i kulturowych z innymi sołectwami np. z Wygodą czy

Zakrzynem (do byłej Szkoły Podstawowej w m. Wygoda chodziły tylko dzieci z sołectwa Wygoda).

Również aktywność społeczna i kulturowa jest powiązana z sołectwem Lisków-Rzgów i Lisków,

zwłaszcza, że mieszkańcyLiskowa - Rzgowa korzystają też z wyremontowanej świetlicywiejskiejw

Żychowie. Ponadto obydwa sołectwa: Lisków-Rzgów i Żychów są bardziej związane z Liskowem i

Liskowem - Rzgowem jeśli chodzi o usługi publiczne i infrastrukturę.

Ponadto poprzedni (wielomandatowy) podział gminy na okręgi łączył też te dwa sołectwa,

które były jednym okręgiem dwumandatowym. W związku z powyższym taki podział gminy jest w

pełni uzasadniony.

Uchwałę rady gminyw sprawie okręgów wyborczych ogłasza się w wojewódzkim dzienniku

urzędowym oraz podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. Po jednym

egzemplarzu uchwałyprzekazuje się niezwłoczniewojewodzie i komisarzowiwyborczemu.

Wobecpowyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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