
 
 

OBWIESZCZENIE 
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

o podziale Województwa na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów                                 
do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

 
 
Na podstawie art. 139 w związku z art. 164 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja 
wyborcza do rad gmin, rad powiatów sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 
1547 – tekst jednolity ze zmianami) obwieszczam, co następuje: 
 

§ 1 
Sejmik Województwa Wielkopolskiego w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr LI/722/2002 z dnia 9 lipca 2002 r. dokonał podziału 
Województwa Wielkopolskiego na sześć okręgów wyborczych i ustalił ich numery, granice oraz 
liczbę radnych wybieranych w okręgu wyborczym w sposób następujący: 
 

1) Okr ęg wyborczy numer 1 obejmujący obszar miasta na prawach powiatu:  Poznań.  
Liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 6. 

 
2) Okr ęg wyborczy numer 2 obejmujący obszary powiatów: chodzieski, czarnkowsko-

trzcianecki, międzychodzki, obornicki, pilski, szamotulski, wągrowiecki, złotowski.                                                                                       
    Liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 7. 
 

3) Okr ęg wyborczy numer 3 obejmujący obszary powiatów: gnieźnieński, poznański, 
średzki, śremski, wrzesiński.  

    Liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 7. 
 

4) Okr ęg wyborczy numer 4 obejmujący obszary powiatów: koniński, kolski, słupecki, 
turecki oraz obszar miasta na prawach powiatu: Konin.  
Liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 5. 

 
5) Okr ęg wyborczy numer 5 obejmujący obszary powiatów: jarociński, kaliski, kępiński, 

ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski oraz obszar miasta na prawach powiatu: Kalisz.                                                                                                    
    Liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 7. 
 

6) Okr ęg wyborczy numer 6 obejmujący obszary powiatów: gostyński, grodziski, 
kościański, krotoszyński, leszczyński, nowotomyski, rawicki, wolsztyński oraz obszar 
miasta na prawach powiatu: Leszno.                                                        

    Liczba radnych wybieranych w okręgu  wyborczym wynosi 7. 
 

§ 2 
Siedzibą Wojewódzkiej Komisji Wyborczej jest miasto Poznań – Urząd Marszałkowski 
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, Budynek B, p. 205. 

 
   Poznań, 24 września 2010 roku 

Marszałek Województwa Wielkopolskiego 
 

/-/ Marek Woźniak 


