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UCHWAŁA NR XLI/293/2018
RADY POWIATU TURECKIEGO
z dnia 9 lipca 2018 r.
w sprawie podziału Powiatu Tureckiego na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz
ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r.
poz. 995 i 1000), art. 419 § 2 w zw. z art. 450, art. 453 i art. 454 § 1-3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks
wyborczy (Dz. U. z 2018 r., poz. 754 i 1000), Rada Powiatu Tureckiego uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się podziału powiatu tureckiego na następujące okręgi wyborcze:
1) okręg wyborczy nr 1, w którym wybiera się 7 radnych, obejmujący obszar gminy miejskiej Turek;
2) okręg wyborczy nr 2, w którym wybiera się 3 radnych, obejmujący obszar gminy miejsko-wiejskiej
Tuliszków;
3) okręg wyborczy nr 3, w którym wybiera się 4 radnych, obejmujący obszar gminy wiejskiej Turek i gminy
wiejskiej Władysławów;
4) okręg wyborczy nr 4, w którym wybiera się 4 radnych, obejmujący obszar gminy wiejskiej Brudzew,
gminy wiejskiej Przykona oraz gminy miejsko-wiejskiej Dobra;
5) okręg wyborczy nr 5, w którym wybiera się 3 radnych, obejmujący obszar gminy wiejskiej Kawęczyn
i gminy wiejskiej Malanów.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tureckiego.
§ 3. Na niniejsze ustalenie Rady Powiatu Tureckiego w sprawie podziału Powiatu Tureckiego na okręgi
wyborcze zainteresowanej radzie gminy, a także wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo
wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Koninie w terminie 5 dni od daty ich otrzymania.
§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz
podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Turku.
2. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Koninie
oraz każdej radzie gminy położonej na obszarze powiatu tureckiego.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXII/186/02 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie
podziału Powiatu Tureckiego na okręgi wyborcze, określenia ich granic, numerów oraz ustalenia liczby
radnych wybieranych w okręgu wyborczym (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2002 r. Nr 106, poz. 2968, z 2010 r.
Nr 158, poz. 3004).
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady
(-) Tadeusz Gebler

