
Uzasadnienie 
 
 

 
Rada Miasta w Lipnie uchwałą Nr XXXVII/327/02 z dnia 13 czerwca 2002r. dokonała 

podziału Miasta na okręgi wyborcze oraz ustaliła ich granice, numery i liczbę radnych 

wybieranych w kaŜdym okręgu. 

Wojewoda Kujawsko – Pomorski na podstawie liczby mieszkańców zamieszkałych na 

obszarze działania rady, według stanu ewidencji ludności na koniec roku poprzedzającego 

rok, w którym wybory mają być przeprowadzone, zarządzeniem nr 34/10 z dnia 11 lutego 

2010 r. określił liczbę radnych wybieranych do Rady Miasta w Lipnie na 15 radnych. 

Ustalenie tej liczby było podstawą do dokonania szczegółowej analizy istniejącego podziału 

gminy na okręgi wyborcze. 

Podstawowym, ustawowym kryterium stosowanym przy analizie podziału na okręgi 

wyborcze była norma przedstawicielstwa wynikająca z podzielenia liczby mieszkańców 

miasta przez ustaloną liczbę radnych. O liczbie mandatów w poszczególnych okręgach 

decyduje liczba mieszkańców stanowiąca wielokrotność normy przedstawicielstwa.  

W przypadku, gdy liczba mieszkańców w okręgu nie stanowi dokładnej wielokrotności 

normy przedstawicielstwa, ustalenia liczby mandatów w okręgu dokonuje się z 

zastosowaniem zasad określonych ustawowo. Stanowią one, iŜ zaokrągla się liczbę mandatów 

w górę do całkowitej liczby, jeŜeli ułamek liczby mandatów jest równy lub większy niŜ ½ 

mandatu i odrzuca ułamek mandatu mniejszego niŜ ½. JeŜeli w wyniku tego postępowania 

liczba radnych wybieranych w okręgach wyborczych przewyŜsza ustaloną liczbę mandatów – 

wówczas mandaty nadwyŜkowe odejmuje się w tych okręgach wyborczych, w których norma 

przedstawicielstwa jest najmniejsza; gdy liczba radnych wybieranych w okręgach 

wyborczych jest mniejsza od ustalonej liczby mandatów – wówczas dodatkowe mandaty 

przydziela się w tym okręgu wyborczym, w którym norma przedstawicielstwa jest 

największa. 

Przedstawienie dokonanych obliczeń zawiera zestawienie.  
 

liczba mieszkańców  - 14.792 

liczba radnych  -      15* 

norma przedstawicielstwa - 986,13 
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Numer 
okręgu 

Liczba 
mieszkańców  

w okręgu 
wyborczym 

Przypadająca 
liczba 

mandatów  
w okręgu 

wyborczym ** 

Przypadająca 
liczba 

mandatów  
w okręgu  

po zaokrągleniu  

Pomocniczo 
obliczona 

okręgowa norma 
przedstawicielstwa 

*** 

Liczba 
mandatów  
w okręgu 

wyborczym 
przypadająca 

w 2010r. 

Liczba 
mandatów  
w okręgu 

wyborczym  
określona  
w 2006r. 

1 3.027 3,07 3 1.009,00 3 3 

2 2.829 2,87 3 943,00 3 3 

3 1.959 1,99 2 979,50 2 2 

4 2.610 2,65 3 870,00 3 2 

5 1.843 1,87 2 921,50 2 2 

6 885 0,90 1 885,00 1 1 

7 1.639 1,66 2 819,50 1 2 

Razem 14.792 X 16 X 15 15 
 

*       Zarządzenie Nr 34/10 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 11 lutego 2010r. 
**     Iloraz liczby mieszkańców w okręgu i normy przedstawicielstwa wg stanu na dzień 31 grudnia 2009r. 
*** Iloraz liczby mieszkańców w okręgu i przypadającej liczby mandatów po zaokrągleniu wg stanu na dzień  

31 grudnia 2009r. 
 
 

Dokonana, zgodnie z art. 92 ust. 2 Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów  

i sejmików województw, analiza podziału na okręgi wyborcze wykazała, Ŝe wstępnie 

ustalona liczba mandatów w okręgach (16 radnych) w sumie jest większa od liczby radnych 

wybieranych do Rady Miasta (15 radnych). Zwiększenie liczby mieszkańców w okręgu Nr 4 

spowodowało, Ŝe zamiast 2 radnych będzie w nim wybieranych 3 radnych. Mandat 

nadwyŜkowy odejmuje się (art. 92 ust. 2 pkt 2 Ordynacji) w okręgu Nr 7, w którym norma 

przedstawicielstwa jest najmniejsza  (819,50).  

Wystąpienie przesłanek zmiany liczby mieszkańców Miasta oraz zmiany liczby mandatów 

w okręgach, nie jest wystarczającym warunkiem moŜliwości dokonania zmian granic 

okręgów wyborczych. Nie powodują one bowiem, Ŝe dotychczasowy podział Miasta na 

okręgi wyborcze nie spełnia wymogów określonych w art.  89 ust. 2 – 4 i art. 92 ust. 2  

w związku z art. 90 Ordynacji wyborczej. 

Rada Miasta jest zobowiązana zmienić uchwałę Nr XXXVII/237/02 z dnia  

13 czerwca 2002r. w sprawie okręgów wyborczych. 


