
UCHWAŁA NR XXXVIII/159/2017
RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Koprzywnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic 
i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., 
poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 419 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2017 r., 
poz. 15) Rada Miejska w Koprzywnicy działając na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Koprzywnicy 
uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXV/138/2012 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 września 
2012 r. w sprawie podziału Gminy Koprzywnica  na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz 
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym wprowadza się następujące zmiany:

1) w okręgu wyborczym Nr 11, w rubryce „Granice okręgu wyborczego” nazwę sołectwa „Zbigniewice 
Kolonia” zastępuje się nazwą „Zbigniewice-Kolonia”,

2) w okręgu wyborczym Nr 12, w rubryce „Granice okręgu wyborczego” nazwę sołectwa „Zbigniewice 
Wieś” zastępuje się nazwą „Zbigniewice”.

§ 2. Wprowadzone zmiany nie powodują zmian granic obwodów głosowania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koprzywnica.

§ 4. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Komisarzowi Wyborczemu 
w Kielcach II.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego, ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszeniu na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Koprzywnicy.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Koprzywnicy

Aleksandra Klubińska
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Uzasadnienie

Zgodnie z zapisami załącznika do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia
2012 roku w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części (Dz.U. 2013 r., poz. 200),
w którym występują inne nazwy miejscowości „Zbigniewice-Kolonia” i „Zbigniewice” niż powszechnie
używane „Zbigniewice Kolonia” i „Zbigniewice Wieś” zachodzi konieczność użycia prawidłowych nazw
miejscowości „Zbigniewice-Kolonia” i „Zbigniewice”. W związku z powyższym należało, stosownie do
art. 419 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wy borczy (Dz.U. z 2017 r., poz. 15) dokonać zmiany
uchwały Nr XXV/138/2012 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału
Gminy Koprzywnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu wyborczym z uwzględnieniem właściwych nazw miejscowości. W tym stanie
faktycznym i prawnym, Rada Miejska w Koprzywnicy jest winna podjąć w/w uchwałę.
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