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UCHWAŁA NR XLVI.22.2018
RADY POWIATU W OPATOWIE
z dnia 18 maja 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału powiatu opatowskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich
granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach
do Rady Powiatu w Opatowie
Na podstawie art. 9 ust. 4, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z późn. zm.), art. 453-455, w zw. z art. 421 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754) oraz zarządzenia Nr 17/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia
13 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego, na wniosek Starosty Opatowskiego, uchwala się, co następuje:
§ 1. W celu przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu w Opatowie dokonuje się podziału powiatu
opatowskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym
okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu w Opatowie, poprzez zmianę w uchwale Nr XLI/196/02
Rady Powiatu z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie podziału powiatu opatowskiego na okręgi wyborcze, ustalenie
ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady
Powiatu w Opatowie (Dz. Urz. Woj. Św. Nr 118, poz. 1405), załącznika, który otrzymuje brzmienie zgodne
z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Wprowadzone zmiany, o których mowa w §1 nie powodują zmian granic okręgów.
§ 3. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu, Komisarzowi
Wyborczemu w Kielcach IV oraz gminom z terenu powiatu opatowskiego.
§ 4. Przepisy uchwały mają zastosowanie do kadencji Rady Powiatu w Opatowie, następującej po kadencji,
w trakcie której uchwała weszła w życie.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Opatowie.
§ 6. Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Kielcach IV:
1) zainteresowanej radzie gminy w terminie 5 dni od daty jej otrzymania;
2) wyborcom w liczbie co najmniej 15 w terminie 5 dni od daty podania uchwały do wiadomości publicznej.
§ 7. Tracą moc uchwały Nr XLV/208/06 z dnia 24 maja 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Św. Nr 207, poz. 2325) i Nr
XLVI/205/10 z dnia 18 sierpnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Św. Nr 253, poz. 2521).
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§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz podaniu
do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie powiatu.

Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu w Opatowie
Zbigniew Zięba
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Załącznik do uchwały Nr XLVI.22.2018
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 18 maja 2018 r.
Okręgi wyborcze
dla wyboru radnych Rady Powiatu w Opatowie

Nr okręgu
1
2
3

Granice okręgu wyborczego
Miasto i Gmina Opatów
Gmina Sadowie
Gmina Baćkowice
Gmina Lipnik
Gmina Iwaniska
Miasto i Gmina Ożarów
Gmina Tarłów
Gmina Wojciechowice
Ogółem

Liczba radnych wybieranych w okręgu
5
5
7
17

