„PROJEKT”
UCHWAŁA NR ....................
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/337/02 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 28 czerwca
2002 r. w sprawie podziału powiatu na okręgi wyborcze do rady powiatu, nadania im numerów,
ustalenia granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 419 § 2 w zw. z art. 450 ustawy z dnia 5
stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 754 z późn. zm.), po
przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą nr XXXII/277/13 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia
23 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji, działając na
wniosek Starosty Cieszyńskiego
Rada Powiatu Cieszyńskiego
uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XLVI/337/02 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 28 czerwca 2002
r. w sprawie podziału powiatu na okręgi wyborcze do rady powiatu, nadania im numerów, ustalenia
granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 59, poz.
1993), dokonuje się zmian w zakresie liczby wybieranych radnych w okręgach wyborczych nr 1
(Cieszyn) oraz nr 6 (Ustroń, Brenna) i otrzymuje on brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Cieszyńskiemu.
§ 3. Uchwała podlega przesłaniu: Radzie Miejskiej Cieszyna, Radzie Miasta Ustroń, Radzie Miasta
Wisła, Radzie Gminy Brenna, Radzie Gminy Chybie, Radzie Gminy Dębowiec, Radzie Gminy
Goleszów, Radzie Gminy Hażlach, Radzie Gminy Istebna, Radzie Miejskiej Skoczowa, Radzie
Miejskiej w Strumieniu, Radzie Gminy Zebrzydowice oraz Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi
Wyborczemu w Bielsku-Białej II.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, w Biuletynie
Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Cieszynie, na tablicach ogłoszeń w Starostwie
Powiatowym w Cieszynie, w Urzędach Gmin: Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach,
Istebna, Zebrzydowice i w Urzędach Miast: Cieszyn, Skoczów, Strumień, Ustroń, Wisła.

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

UZASADNIENIE
do uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/337/02 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 28
czerwca 2002 r. w sprawie podziału powiatu na okręgi wyborcze do rady powiatu, nadania im
numerów, ustalenia granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym

Po przeprowadzeniu analizy oraz zasięgnięciu opinii Krajowego Biura Wyborczego
Delegatura w Bielsku - Białej dotyczącej podziału Powiatu Cieszyńskiego na okręgi wyborcze
powstaje konieczność zmiany liczby wybieranych radnych w okręgach wyborczych.
Na podstawie art. 419 § 2 Kodeksu wyborczego, według jednolitej liczby przedstawicielstwa
obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców przez liczbę radnych wybieranych w okręgach,
następuje konieczność wprowadzenia zmiany w liczbie radnych wybieranych :
 w okręgu nr 1, z 6 radnych na 5 radnych,
 w okręgu nr 6, z 4 radnych na 5 radnych

