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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu
zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych
organów publicznych, rady gmin, po raz ostatni, w ciągu miesiąca od podziału gminy na okręgi
wyborcze, zobowiązane były dokonać podziału gminy na stałe obwody głosowania.
Zgodnie z interpretacją Państwowej Komisji Wyborczej ZPOW-521-2/18 z dnia 5 lutego br.
ww. przepis wskazywał na maksymalny termin dokonania podziału gminy na stałe obwody
głosowania, nie było natomiast przeszkód prawnych, aby ta uchwała została podjęta po dokonaniu
podziału gminy na okręgi wyborcze na tej samej sesji rady gminy. Wobec powyższego w dniu
22 marca br. Rada Miasta Rybnika, w wykonaniu dyspozycji ww. przepisu prawa, podjęła uchwałę
w sprawie podziału Miasta Rybnika na stałe obwody głosowania.
W dniu 27 marca br. Wojewoda Śląski wydał dwa zarządzenia zastępcze w sprawie zmian
nazw ulic tj.:
- z Józefa Stawiarza na Jerzego Malchera (nr NPII.4131.4.48.2018)
- z Stanisława Drzymały na Jerzego Giedroycia (nr NPII.4131.4.54.2018).
Mając powyższe na uwadze należy dostosować opis granic obwodów głosowania do stanu
faktycznego, co wiąże się z koniecznością zmiany uchwały nr 725/XLVI/2018 Rady Miasta Rybnika
z dnia 22 marca 2018 w sprawie podziału miasta Rybnika na stałe obwody głosowania. Podstawą
zmiany niniejszego aktu prawa miejscowego jest art. 13 §2 Kodeksu wyborczego, zgodnie z którym
zmian w podziale na stałe obwody głosowania dokonuje się najpóźniej w 45 dniu przed dniem
wyborów (stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 września 2017 roku, ZPOW-5211/17).

Dodatkowo mając na uwadze fakt, że podział miasta na obwody głosowania stanowi prawo
miejscowe projekt uchwały został poddany konsultacjom zgodnie z Uchwałą Nr 767/LV/2010 Rady
Miasta Rybnika z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. W wyniku
przeprowadzonych konsultacji uwag nie zgłoszono.

