UCHWAŁA NR 464/XLVI/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie dwóch okręgów wyborczych
na obszarze gminy Śrem dla wyborów do Rady Powiatu w Śremie
Na podstawie art. 454 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks
wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 i 1000), na wniosek Starosty
Śremskiego, Rada Miejska w Śremie uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na utworzenie na obszarze gminy Śrem dwóch
okręgów wyborczych o numerach 2 i 3, zgodnie z projektem uchwały Rady
Powiatu w Śremie w sprawie okręgów wyborczych powiatu, ustalenia ich
numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
przedłożonym w piśmie Starosty Śremskiego z dnia 7 czerwca 2018 r., znak
OI.501.6.2018.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miejskiej w Śremie do
przekazania jednego egzemplarza niniejszej uchwały Radzie Powiatu
w Śremie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Katarzyna Sarnowska
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Uzasadnienie
UCHWAŁY NR 464/XLVI/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie dwóch okręgów
wyborczych na obszarze gminy Śrem dla wyborów do Rady Powiatu
w Śremie
Pismem z dnia 7 czerwca 2018 r. Starosta Śremski wystąpił do
Przewodniczącej Rady Miejskiej w Śremie z wnioskiem o zaopiniowanie
projektu uchwały Rady Powiatu w Śremie w sprawie okręgów wyborczych
powiatu, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu.
Zgodnie z art. 454 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks
wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 i 1000) utworzenie na obszarze gminy
dwóch lub więcej okręgów wyborczych wymaga porozumienia z radą tej
gminy, należy przy tym uwzględnić podział danej gminy na okręgi wyborcze
dla wyborów do rad gmin.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
Przewodnicząca Rady
Katarzyna Sarnowska
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