
projekt Nr 2 

 

 

 

UCHWAŁA NR …………………. 

 

RADY POWIATU W OTWOCKU 

z dnia ……………………………… 

 

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

w sprawie podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich 

granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do 

Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

 

 

 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z późn. zm.) w związku z art. 462 § 7 

ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 754) 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Wyraża się pozytywną opinię o projekcie uchwały Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego w sprawie podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, 

ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach 

wyborczych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego. 

 

§ 2. Niniejszą uchwałę przekazuje się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu. 

 

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na 

tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa 

Powiatowego w Otwocku. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adwokat Marcin Bandura 



Uzasadnienie 

 

 Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. 

 W dniu 22 maja 2018 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego przekazał do 

Przewodniczącego Rady Powiatu w Otwocku projekt uchwały Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego w sprawie podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, 

ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach 

wyborczych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, w celu zasięgnięcia opinii Rady 

Powiatu.  

 Zgodnie z art. 462 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (tekst jedn. 

Dz. U. z 2018 r. poz. 754) „Łączenie dwóch lub więcej powiatów w celu utworzenia okręgu 

wyborczego wymaga zasięgnięcia opinii rad tych powiatów.”. 

 

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały. 

  

 

 

Opracował: 

Sekretarz Powiatu 

Zbigniew Rak 
 


