
UCHWAŁA NR XLV/427/2014
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 26 sierpnia 2014 r.

w sprawie dostosowania do stanu faktycznego 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
(tj. Dz. U. 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), w związku z art. 419, 453, 454 i art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - 
Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz § 1 pkt 12 Zarządzenia nr 65/14 Wojewody  Śląskiego 
z dnia 7 marca 2014r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad powiatów województwa śląskiego na 
kadencję 2014 - 2018 oraz Uchwały nr XLIII/412/2014 z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie podziału powiatu 
raciborskiego na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do rady powiatu (Dziennik Urzędowy 
Województwa Śląskiego z dnia 07.07.2014r. poz. 3595)

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO

ustala, co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały nr XLIII/412/2014 z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie podziału powiatu 
raciborskiego na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do rady powiatu, w celu dostosowania granic 
okręgów do stanu faktycznego zmienia się granice okręgu nr 1 poprzez dopisanie po słowach Władysława Łokietka 
nazwy nowo powstałej ulicy „Wrzosowa” oraz po słowie Goduli nazwy nowo powstałej  ulicy „Gospodarcza”.

§ 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 Katowicach.

§ 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

Marta Topór - Piórko

 Przewodniczący Rady

Adam Wajda



Kierownik Biura Rady

Ewa Mekeresz

Starosta

Adam Hajduk

UZASADNIENIE

Rada Powiatu Raciborskiego dokonała podziału powiatu na okręgi wyborcze podejmując Uchwałę

nr XLIII/412/2014 z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie podziału powiatu raciborskiego na okręgi wyborcze

w celu przeprowadzenia wyborów do rady powiatu.

Rada Miasta Racibórz uchwałą nr XLI/580/2014 z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany

Uchwały Nr XX/288/2012 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie podziału miasta

Racibórz na okręgi wyborcze z późn. zm. dokonała uzupełnienia granic okręgów wyborczych nr 5 i nr 20

wpisując nazwy nowo powstałych ulic na terenie tych okręgów.

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

okręgów wyborczych na terenie miasta Racibórz do stanu faktycznego, zmienia się granice okręgu nr

1 poprzez dopisanie nazw nowo powstałych ulic.

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

i uzasadnione.




