
UCHWAŁA NR XXXVIII/244/2018
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 29 maja 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie okręgów wyborczych

Na podstawie art. 419 § 2 w związku z art. 450 oraz art. 453, 454 i 455 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – 
Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.1)) na wniosek Starosty Toruńskiego, Rada Powiatu 
Toruńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku do uchwały Nr XXVIII/232/02 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 18 czerwca 2002 r. 
w sprawie okręgów wyborczych (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 84, poz. 1753, z 2006 r. Nr 97, poz. 15151 oraz 
z 2010 r. Nr 111, poz. 1430) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w okręgu wyborczym nr 3 dotychczasową liczbę wybieranych radnych „5” zastępuje się liczbą „6”;

2) w okręgu wyborczym nr 5 dotychczasową liczbę wybieranych radnych „4” zastępuje się liczbą „5”.

2. Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany granic okręgów wyborczych.

§ 2. Podział powiatu na okręgi wyborcze, ich numery i granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym 
okręgu wyborczym uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1 ust. 1 określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Toruńskiemu. 

§ 4. Uchwałę przesyła się niezwłocznie Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu, Komisarzowi Wyborczemu 
w Toruniu oraz każdej radzie gminy położonej na obszarze powiatu toruńskiego. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podaje 
się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego

Tomasz Zakrzewski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000.
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Numer okręgu
wyborczego

Granice okręgu wyborczego Liczba wybieranych radnych

1 Miasto Chełmża 3

2
Gminy:
- Chełmża
- Łysomice

4

3
Gminy:
- Czernikowo
- Obrowo

6

4
Gminy:
- Lubicz
- Wielka Nieszawka

5

5
Gminy:
- Łubianka
- Zławieś Wielka

5

Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/244/2018

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 29 maja 2018 r.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 41/18 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018
r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu
terytorialnego w kadencji 2018-2023 na obszarze właściwości Komisarza Wyborczego w Toruniu
liczba radnych wybieranych w wyborach samorządowych w 2018 r. do Rady Powiatu Toruńskiego
wynosi 23 (z obecnych 21). Zmiana liczby radnych wybieranych do Rady Powiatu Toruńskiego
spowodowana jest zmianą liczby mieszkańców w powiecie.

Stosownie do art. 373 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z
2018 r. poz. 754) liczbę radnych ustala się na podstawie liczby mieszkańców zamieszkałych na
obszarze działania danej rady, ujętych w stałym rejestrze wyborców na koniec roku
poprzedzającego rok, w którym wybory mają być przeprowadzone.
Podział na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym
okręgu ustala się według jednolitej normy przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie liczby
mieszkańców powiatu (która według stanu na 31.12.2017 r. wynosiła 103195) przez liczbę 23
radnych wybieranych do Rady Powiatu Toruńskiego, co stanowi 4486,74.
Zmiana liczby mieszkańców w powiecie będzie miała wpływ na zmianę liczby radnych
wybieranych w niektórych okręgach wyborczych.
W okręgu wyborczym nr 3 i nr 5, zgodnie z wyliczeniami normy przedstawicielstwa powinno
nastąpić zwiększenie liczby radnych o jeden mandat (z 5 do 6) w okręgu wyborczym nr 3 i (z 4 do
5) w okręgu wyborczym nr 5.
Poniższa tabela obrazuje wyliczenie mandatów we wszystkich okręgach wyborczych.

RAZEM LICZBA MIESZKAŃCÓW NA 31.12.2017 r.: 103195,
LICZBA WYBIERANYCH RADNYCH: 23,
NORMA PRZEDSTAWICIELSTWA: 4486,74.

Numer
okręgu

Liczba
mieszkańców

Granice okręgu
wyborczego

Liczba
mandatów
w okręgu1)

Liczba mandatów
w okręgu po
zaokrągleniu2)

Liczba mandatów
w okręgu ustalona
w 2010 r.

1 13721 Miasto Chełmża 3,06 3 3

2 19591
Gm. Chełmża,
Łysomice

4,37 4 4

3 25185
Gm. Czernikowo,
Obrowo

5,61 6 5

4 24134
Gm. Lubicz,
Wielka Nieszawka

5,38 5 5

5 20564
Gm. Łubianka,
Zławieś Wielka

4,58 5 4

Razem 103195 X X 23 21

1) iloraz powstały przez podzielenie liczby mieszkańców w okręgu przez jednolitą normę przedstawicielstwa
2) zaokrąglenia dokonano zgodnie z art. 419 Kodeksu Wyborczego

Wobec powyższego zachodzi potrzeba dokonania zmiany liczby wybieranych radnych, w trybie
art. 421 § 1 w związku z art. 450 Kodeksu wyborczego. Natomiast nie występuje konieczność
dokonania zmian granic okręgów wyborczych, gdyż dotychczasowy podział powiatu na okręgi
wyborcze spełnia wymogi określone w art. 453 oraz 454 § 2-7 Kodeksu wyborczego.
Zgodnie z art. 419 § 2 w związku z art. 450 Kodeksu wyborczego podział na okręgi wyborcze, ich
granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu ustala, na wniosek starosty,
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rada powiatu.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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