
UCHWAŁA NR XLIII/383/2018

RADY POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej podziału powiatu raciborskiego na okręgi wyborcze
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. z 2018 r., 
poz. 995 z późn. zm.) w związku z art. 419 § 2 w związku z art. 450,  453,  454 ustawy z  dnia 5 stycznia 2011 r. -
Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 754 z późn. zm.) i §  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 (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2018 r., poz. 1170),  po podjęciu działań 
zmierzających do zawarcia porozumienia z Radą Miasta Racibórz

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XLIII/412/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 czerwca 2014 r. 
w  sprawie podziału powiatu na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do rady powiatu 
z późniejszymi zmianami (Dz.  Urz. Woj.  Śląskiego  z  2014 r.,  poz.  3595  i  5169),  w  ten  sposób,  
że w  załączniku Nr  1 do  uchwały  "Numery,  granice  oraz  liczba  radnych  wybieranych w danym okręgu 
wyborczym w powiecie raciborskim", wprowadza się następujące zmiany: 

1) w okręgu wyborczym nr 1:

a) w rubryce: Liczba radnych wybieranych w okręgu, dotychczasowe brzmienie: 6, zastępuje się brzmieniem: 
7,

b) w rubryce: Granice okręgu, dotychczasowe brzmienie: Gmina: Racibórz, (...), Żurawia, zastępuje
się brzmieniem: Gmina: Racibórz, ulice: Adama Asnyka, (...), Żwirki i Wigury, to jest opisem granic okręgu 
wyborczego nr 1 i okręgu wyborczego nr 2 ustalonego uchwałą 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 (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2018 r., poz. 2551), dalej: uchwała o okręgach w Raciborzu;

2) w okręgu wyborczym nr 2:

a) w rubryce: Liczba radnych wybieranych w okręgu, dotychczasowe brzmienie: 6, zastępuje się brzmieniem: 
4,

b) w rubryce:  Granice okręgu, dotychczasowe brzmienie: Gmina: Racibórz, (...), Żwirowa, zastępuje się 
brzmieniem: Gmina: Racibórz, ulice: Aleja Ojca Johannesa Leppicha, (...), Żwirowa, to jest opisem granic 
okręgu wyborczego nr 3 ustalonego uchwałą o okręgach w Raciborzu;

3) w okręgu wyborczym 4:

a) w rubryce: Liczba radnych wybieranych w okręgu, dotychczasowe brzmienie: 6, zastępuje się brzmieniem: 
7.

§ 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.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 

 

Radca Prawny

Michalina Staniszewska - 
Niestrój

Przewodniczący Rady

Adam Wajda
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Uzasadnienie

Działając na podstawie przepisów wynikających z art. 454 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks

 wyborczy  (t.j.  Dz.  U.  z  2018 r., poz. 754 z  późn.  zm.) w  celu przeprowadzenia wyborów powiat dzieli  się

na okręgi wyborcze.

Art.  450 Kodeksu  wyborczego  stanowi,  iż  do  wyborów do rad powiatów w zakresie nieuregulowanym

w rozdziale 11 stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 10 dotyczące wyborów do rad w miastach na prawach

powiatu.

W  rozdziale 11  Kodeksu wyborczego -  "Przepisy  szczególne  dotyczące wyborów  do  rad powiatów"

 nie uregulowano sposobu wyliczania normy przedstawicielstwa dla okręgów oraz dokonywania podziału

mandatów na poszczególne okręgi, w związku z tym w sprawach tych ma zastosowanie przepis art. 419 § 2

znajdujący się w rozdziale 10 Kodeksu wyborczego.

Zgodnie z ww. przepisem ustalono podział powiatu raciborskiego na okręgi wyborcze według jednolitej

normy przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców powiatu raciborskiego przez liczbę

radnych wybieranych do Rady Powiatu Raciborskiego. Norma przedstawicielstwa dla powiatu raciborskiego

wynosi 4.444,52. Liczba mieszkańców powiatu określona na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosła 102.224.

Zarządzeniem nr 48/18 z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad powiatów

województwa śląskiego na kadencję 2018-2023, Wojewoda Śląski ustalił, że do Rady Powiatu Raciborskiego

wybieranych jest 23 radnych.

Zgodnie z art. 454 § 4 Kodeksu wyborczego dopuszczalny jest podział jednej gminy

na dwa lub więcej okręgów wyborczych w przypadku, gdy liczba radnych przypadających na daną gminę,

wynikająca z normy przedstawicielstwa dla okręgu wyniosła więcej niż 10. Sytuacja taka występuje

w gminie Racibórz, gdzie liczba radnych wynikająca z normy przedstawicielstwa wynosi 11.

Rada Powiatu Raciborskiego uchwałą Nr XLIII/412/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. dokonała podziału

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

w każdym okręgu. Następnie uchwałą Nr XLV/427/2014 Rada Powiatu Raciborskiego z dnia 26 sierpnia 2014 r.

dostosowała do stanu faktycznego granice okręgów wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do rady

powiatu. Na terenie miasta Racibórz utworzone zostały wówczas dwa okręgi wyborcze.

Uchwałą Nr XXXVIII/574/2018 Rada Miasta Racibórz z dnia 28 marca 2018 r. dokonała podziału gminy

Racibórz na trzy okręgi wyborcze. Dostosowując podział powiatu raciborskiego na okręgi wyborcze do podziału

dokonanego przez gminę Racibórz zmieniono granice okręgów wyborczych z zachowaniem granic okręgów

wyborczych  zgodnie  z  treścią  załącznika  do  uchwały Nr XXXVIII/574/2018  Rady Miasta  Racibórz  z   dnia

 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Racibórz na okręgi wyborcze. Podział ten kształtuje się następująco:

Numer okręgu w powiecie raciborskim Okręgi wyborcze w mieście Racibórz

1 1, 2

2 3
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Podział jednej gminy na dwa lub więcej okręgów wyborczych wymaga porozumienia

z radą tej gminy. W dniu 13 czerwca 2018 r. zwrócono się z wnioskiem do Rady Miasta Racibórz

z prośbą o zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej

podziału powiatu raciborskiego na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do rady powiatu.

W dniu 27 czerwca 2018 r. Rada Miasta Raciborza nie podjęła uchwały w sprawie  utworzenia na obszarze

Miasta Racibórz dwóch okręgów wyborczych dla wyborów do rad powiatów.

Dla ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgu liczbę mieszkańców w okręgu podzielono przez

jednolitą normę przedstawicielstwa z uwzględnieniem następujących zasad określonych w przepisie powołanego

powyżej art. 419 Kodeksu wyborczego:

1) ułamki liczby mandatów wybieranych w okręgu wyborczym równe lub większe od 1/2,

jakie wynikają z zastosowania normy przedstawicielstwa, zaokrąglono w górę do liczby całkowitej;

2) w związku z tym, że po wyliczeniu mandatów zgodnie z punktem 1 liczba radnych wybieranych

w okręgach była niższa o liczbę 1 wynikającą z art. 373  Kodeksu wyborczego,  dodatkowy  mandat przyznano 

w  okręgu  wyborczym nr 4, w którym norma przedstawicielstwa była największa.

Numer
okręgu

Granice okręgu Liczba mieszkańców w okręgu /
jednolita norma przedstawicielstwa

Liczba radnych

wybieranych w okręgu

Liczba mieszkańców w okręgu /

Liczba radnych w okręgu

Liczba radnych
wybieranych
w okręgu

1 Racibórz 32.991 : 4.444,52 = 7,42 7 32.991 : 7 = 4713 7

2 Racibórz 17.617 : 4.444,52 = 3,96 4 17.617 : 4 = 4404 4

3 Kuźnia
Raciborska,

Rudnik,

Nędza

23.179 : 4.444,52 = 5,21 5 23.179 : 5 = 4635 5

4 Krzyżanowice,

Kornowac,

Krzanowice,

Pietrowice
Wielkie

28.437 : 4.444,52 = 6,39 6 28.437 : 6 = 4739 7

Na ustalenia Rady Powiatu Raciborskiego zawarte w niniejszej uchwale, zainteresowanej gminie,

a także wyborcom w liczbie 15, przysługuje prawo do wniesienia skargi do komisarza wyborczego

w terminie 5 dni od daty ich otrzymania. Komisarz wyborczy rozpoznaje sprawę w terminie 5 dni i wydaje

orzeczenie, doręczając je niezwłocznie wnoszącym skargę. Od orzeczenia komisarza wyborczego przysługuje

odwołanie do Państwowej Komisji Wyborczej w terminie do 5 dni od daty jego doręczenia.

Od orzeczenia Państwowej Komisji Wyborczej nie przysługuje środek prawny.

Sekretarz Powiatu

Beata Bańczyk

Przewodniczący Rady

Adam Wajda
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