
 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/761/14 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 

z dnia 26 maja 2014 r. 

w sprawie podziału województwa warmińsko-mazurskiego na okręgi wyborcze w wyborach do Sejmiku 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Na podstawie art. 421 w zw. z art. 459 § 1 oraz art. 462 i art. 463 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks 

wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) w zw. z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596, z późn. zm.) oraz Zarządzeniem Nr 22 Wojewody 

Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do 

Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2014 r. poz. 282) na wniosek 

Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się następujący podział województwa warmińsko-mazurskiego na okręgi wyborcze w wyborach 

do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w 

każdym okręgu wyborczym: 

1) okręg wyborczy Nr 1 obejmujący Powiaty: olsztyński i miasto Olsztyn o liczbie wybieranych radnych 6, 

2) okręg wyborczy Nr 2 obejmujący Powiaty: ostródzki, iławski, nowomiejski i działdowski o liczbie 

wybieranych radnych 6, 

3) okręg wyborczy Nr 3 obejmujący Powiaty: elbląski, miasto Elbląg, braniewski, bartoszycki, i lidzbarski 

o liczbie wybieranych radnych 7, 

4) okręg wyborczy Nr 4 obejmujący Powiaty: kętrzyński, węgorzewski, gołdapski, olecki i ełcki o liczbie 

wybieranych radnych 5, 

5) okręg wyborczy Nr 5 obejmujący Powiaty: nidzicki, szczycieński, mrągowski, piski i giżycki o liczbie 

wybieranych radnych 6. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 

ogłoszeniu w prasie lokalnej o zasięgu wojewódzkim oraz przekazaniu Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu 

i Komisarzowi Wyborczemu w Olsztynie. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/550/02 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 

2 lipca 2002 r. w sprawie podziału Województwa Warmińsko-Mazurskiego na okręgi wyborcze w celu wyboru 

radnych do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 91, poz. 1394, 

z późn. zm.). 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

  

  Przewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

Julian Osiecki 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 16 czerwca 2014 r.

Poz. 2208
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