
UCHWAŁA NR XXXVIII/286/2018
RADY GMINY LISKÓW

z dnia 28 marca 2018 r.

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

Na podstawie art. 417 § 1, 2 i 3 pkt 1, art. 418 § 1, art. 419, art. 420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - 
Kodeks wyborczy /Dz. U. z 2017 r. poz. 15 ze zm./ oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm./ w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 
11 stycznia 2018 r. 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/ na wniosek 
Wójta Gminy Lisków uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Lisków na okręgi wyborcze, ustala się ich granice i numery oraz liczbę 
radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisków.

§ 3. Z dniem podjęcia niniejszej uchwały tracą moc:

1. Uchwała 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/.

2. 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.

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

§ 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 XXXVIII/286/2018 

            Rady Gminy Lisków  

z dnia 28.03. 2018 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. Marii Konopnickiej; 

- 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 

10 sołectwo: Lisków część obejmująca 

następujące ulice: 

- ul. Antoniego Szewczyka; 

- ul. Spółdzielców. 

1 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Id: 3026294A-10A7-47B7-B623-773E626AEC9E. Podpisany Strona 2



Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXVIII/286/2018

Rady Gminy Lisków

z dnia 28.03.2018 r.

W związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. 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/, 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.

Zgodnie z art. 419 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy podział gminy na okręgi

wyborcze jest stały i może być zmieniany wyłącznie w przypadku zajścia przesłanek określonych w art. 421

§ 1 Kodeksu wyborczego, tj. zmiany w podziale terytorialnym państwa, zmiany granic jednostek

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

zmiany liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych. Na terenie Gminy Lisków nie zaszły żadne z

wyżej wymienionych przesłanek, w związku z powyższym podział Gminy Lisków na okręgi przyjęty

Uchwałą 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 jest obowiązujący. Zgodnie z Wyjaśnieniami Państwowej

Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 r. w takiej sytuacji rada gminy podejmuje nową uchwałę w

sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, określającą takie same granice okręgów wyborczych jak

dotychczas obowiązujące.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Uchwałę rady gminy w sprawie okręgów wyborczych ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym

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

przekazuje się niezwłocznie wojewodzie i komisarzowi wyborczemu.
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