
Uchwała NR 288/XLV/10
w sprawie podziału Powiatu Otwockiego na okręgi wyborcze i ustalenia ich granic, nadania numerów
okręgom wyborczym i określeniu liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym

UCHWAŁA NR 288/XLV/10

RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 4 sierpnia 2010 r.

w sprawie podziału Powiatu Otwockiego na okręgi wyborcze i ustalenia ich granic, nadania
numerów okręgom wyborczym i określeniu liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w zw. z art. 135 i 136 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn.
zm.) na wniosek Starosty Otwockiego uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się podział Powiatu Otwockiego na 5 okręgów wyborczych, określając ich numery i granice oraz
liczbę radnych wybieranych w okręgu wyborczym:
1) Okręg wyborczy Nr 1, w którym wybiera się 9 radnych, obejmujący obszar Gminy Otwock;
2) Okręg wyborczy Nr 2, w którym wybiera się 3 radnych, obejmujący obszar Gminy Karczew;
3) Okręg wyborczy Nr 3, w którym wybiera się 4 radnych, obejmujący obszar Gminy Józefów;
4) Okręg wyborczy Nr 4, w którym wybiera się 4 radnych, obejmujący obszar Gminy Celestynów i Gminy
Wiązowna;
5) Okręg wyborczy Nr 5, w którym wybiera się 3 radnych, obejmujący obszar Gminy Kołbiel, Gminy Osieck i
Gminy Sobienie-Jeziory;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.  Traci  moc uchwała Nr 267/XXXV/2002 Rady Powiatu w Otwocku z  dnia  8 lipca 2002 r.  w sprawie
utworzenia okręgów wyborczych.

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

§  5.  Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku Urzędowym Województwa  Mazowieckiego  i  podaniu  do
publicznej  wiadomości  poprzez  wywieszenie  na  tablicy  ogłoszeń  oraz  zamieszczenie  w  Biuletynie
Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Otwocku.

§  6.  Uchwałę  niezwłocznie  przesyła  się  Wojewodzie  Mazowieckiemu,  Komisarzowi  Wyborczemu  w
Warszawie oraz kaŜdej gminie połoŜonej na obszarze Powiatu Otwockiego.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Szczegielniak

Uzasadnienie

W  związku z  pismem z  dnia  10 czerwca 2010 r.  DWW-064-41/10 oraz  wnioskiem Starosty z  dnia  21
czerwca  2010  r.  S/ORiS/022/3/10  w  sprawie  zmian  w  podziale  liczby  mandatów  w  dwóch  okręgach
wyborczych Nr 3 i Nr 5, zaistniała konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Szczegielniak


