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UCHWAŁA NR LXIII/392/2010
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 24 sierpnia 2010 r.

w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Miejskiej w Swarzędzu, 
ustalenia granic tych okręgów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) w związku z art. 89 art. 90 ust.2 oraz art.92 ustawy 

z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików 

województwa (Dz.U.Nr 159 z 2003 r. poz.1547 ze zmianami) Rada Miejska w Swarzędzu 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Dokonuje się podziału gminy Swarzędz na cztery okręgi wyborcze dla wyboru Rady Miejskiej 
w Swarzędzu, ustala się granice tych okręgów oraz liczbę radnych wybieranych w każdym 
okręgu, zgodnie z załącznikiem Nr 1, który stanowi integralną część uchwały. 

§ 2. 

Z dniem wejścia w życie uchwały niniejszej traci moc Uchwała Nr LVIII/423/2006 z dnia 31 
maja 2006 r. w sprawie podziału gminy Swarzędz na okręgi wyborcze dla wyboru Rady 
Miejskiej w Swarzędzu, ustalenie granic tych okręgów oraz liczbie radnych wybieranych 
w każdym okręgu. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 
przyjęty. 
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Uzasadnienie

Zmiany granic okręgów wyborczych wynikają ze zmiany liczby mieszkańców gminy. Wg stanu 
na dzień 31.12.2009 r. liczba mieszkańców wynosiła 42.067. Jednolita norma przedstawicielska 
wynosi 42.067 : 21= 2003,19 Przy zachowaniu dotychczasowego podziału stosując jednolitą 
normę przedstawicielską, tj. 2003 liczba uzyskanych w ten sposób mandatów wzrosłaby 
o jeden. W związku z tym zaistniała konieczność zmiany granic okręgów wyborczych. Nowa 
propozycja przewiduje utrzymanie dotychczasowej ilości okręgów wyborczych w liczbie 4. 
Zmiana granic okręgów wyborczych polega na tym, że: - do okręgu wyborczego Nr 2 dołączono 
cały obwód głosowania Nr 6 - z okręgu wyborczego Nr 3 odłączono cały obwód głosowania Nr 
6. Wyliczenie mandatów po zmianie przedstawia się następująco: Okręg wyborczy Nr 1 – liczba 
mieszkańców - 9165 : 2003,19 = 4,58 tj. 5 mandatów Okręg wyborczy Nr 2 – liczba 
mieszkańców - 10765 : 2003,19 = 5,37 tj. 5 mandatów Okręg wyborczy Nr 3 – liczba 
mieszkańców - 10759 : 2003,19 = 5,37 tj. 5 mandatów Okręg wyborczy Nr 4 – liczba 
mieszkańców - 11378 : 2003,19 = 5,68 tj. 6 mandatów 
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Załącznik do Uchwały Nr LXIII/392/2010

Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 24 sierpnia 2010 r.

Numery okręgów wyborczych, granice okręgów wyborczych i liczba radnych 
wybieranych w tych okręgach 

 
Nr okręgu 
wyborczego Granice okręgu wyborczego Liczba 

radnych 

1
Obejmuje północną część miasta Swarzędza ograniczoną ulicami: Zamkową, brzegiem jeziora, wzdłuż ujścia rzeki 
Cybiny, ul. Augusta Cieszkowskiego, Zygmunta Grudzińskiego ( z wyłączeniem os. Zygmunta III Wazy). Okręg nie 
obejmuje ulic stanowiących jego granice.

5

2

Obejmuje centralną część miasta ograniczoną ulicami: od zachodu granicą z miastem Poznań, wzdłuż linii brzegowej 
jeziora, ul. Św. Marcina, Zamkową, Zygmunta Grudzińskiego (łącznie z Os. Zygmunta III Wazy), Augusta 
Cieszkowskiego do północnej granicy miasta, granicą z wsią Jasin, granicą z wsią Zalasewo, wzdłuż ulicy Kórnickiej 
do trasy kolejowej E 20 łącznie z całą ulicą Pogodną, do zachodniej granicy z miastem Poznaniem. Wieś sołecka 
Jasin. Okręg obejmuje ulice stanowiące jego granice z wyjątkiem ulicy Kórnickiej na odcinku od trasy kolejowej E-
20 do końca.

5

3 Obejmuje południową część miasta ograniczoną od zachodu granicą z miastem Poznań, wzdłuż torów kolejowych 
trasy E 20, wzdłuż ulicy Kórnickiej do granicy z wsią Zalasewo i miastem Poznań. 5

4
Cała gmina Swarzędz, z wyjątkiem wsi Jasin. Bogucin, Garby, Gortatowo, Gruszczyn, Janikowo, Karłowice, 
Katarzynki, Kobylnica, Kruszewnia, Łowęcin, Paczkowo, Puszczykowo Zaborze, Rabowice, Sarbinowo, Sokolniki 
Gwiazdowskie, Uzarzewo, Wierzenica, Wierzonka, Zalasewo.

6


