
UCHWAŁA NR XLIV/389/2018
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

w sprawie dostosowania do stanu faktycznego opisu granic okręgów wyborczych w celu przeprowadzenia 
wyborów do rady powiatu

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2018 r., 
poz. 995 z późn. zm.), w związku z art. 419, 453, 454 i art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy 
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 754 z późn. zm.) oraz § 1 pkt 12 Zarządzenia nr 48/18 Wojewody Śląskiego z dnia 
23 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad powiatów województwa śląskiego 
na kadencję 2018-2023 oraz Uchwały nr XLIII/412/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 czerwca 2014 r. 
w sprawie podziału powiatu raciborskiego na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do rady powiatu 
z późniejszymi zmianami (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r., poz. 3595 i 5169,  Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2018 r., 
poz. 4625)

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO
ustala, co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały nr XLIII/412/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 czerwca 2014 r. 
w sprawie podziału powiatu raciborskiego na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do rady powiatu 
z późniejszymi zmianami (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r., poz. 3595 i 5169, Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2018 r., 
poz. 4625), dokonuje się aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych poprzez wprowadzenie następującej 
zmiany:

1) w okręgu wyborczym nr 1:

a) w rubryce: Granice okręgu, dopisuje się po słowie „Karola" nazwę nowo powstałej ulicy  „Kasztanowa" oraz 
po słowie ”Torowa" nazwę nowo powstałej ulicy "Transportowa”,

2) w okręgu wyborczym nr 2:

a) w rubryce: Granice okręgu, dopisuje się po słowie „Szczęśliwa" nazwę nowo powstałej ulicy  
„Szwajcarska".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego, zobowiązując go do przekazania 
uchwały każdej Radzie Gminy położonej na obszarze Powiatu Raciborskiego, Wojewodzie Śląskiemu oraz 
Komisarzowi Wyborczemu w Bielsku - Białej III.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu
do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej w budynkach Starostwa Powiatowego w Raciborzu
oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Radca Prawny

Michalina Staniszewska - 
Niestrój

Przewodniczący Rady

Adam Wajda



UZASADNIENIE

Rada Powiatu Raciborskiego Uchwałą nr XLIII/412/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. dokonała

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

w każdym okręgu. Następnie Uchwałą Nr XLV/427/2014 z dnia 24 sierpnia 2014 r. dostosowano

do stanu faktycznego granice okręgów w celu przeprowadzenia wyborów do rady powiatu.

Uchwałą Nr XLIII/383/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. Rada Powiatu Raciborskiego dokonała

zmiany uchwały dotyczącej podziału powiatu raciborskiego na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia

wyborów do rady powiatu.

Rada Miasta Racibórz Uchwałą Nr XLII/635/2018 z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany

Uchwały Nr XXXVIII/574/2018 Rady Miasta Racibórz z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta

Racibórz na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta dokonała uzupełnienia opisu granic okręgu

wyborczego nr 1, okręgu wyborczego nr 2 oraz okręgu wyborczego nr 3, wpisując nazwy nowo powstałych

ulic na terenie tych okręgów.

Na podstawie wyżej cytowanej Uchwały Rady Miasta Racibórz, w celu dostosowania opisu granic

okręgów wyborczych na terenie miasta Racibórz do stanu faktycznego, zmienia się opis granic okręgu

wyborczego nr 1 i okręgu wyborczego nr 2 przez dopisanie nazw nowo powstałych ulic.

Przedmiotowa uchwała ma charakter porządkowy, aktualizujący opis granic okręgów wyborczych

do obowiązującego obecnie stanu faktycznego.

Wobec powyższego, w tym stanie prawnym i faktycznym podjęcie niniejszej uchwały jest celowe

i uzasadnione.

Sekretarz Powiatu

Beata Bańczyk

Przewodniczący Rady
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