
 

 

Uchwała Nr LVIII/195/2018 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 27 czerwca 2018 r. 

 

w sprawie wniesienia odwołania do Państwowej Komisji Wyborczej 

od Postanowienia Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 20 czerwca 2018 r. 

w sprawie podziału Gminy Kosakowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów 

oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym         

(t.j. Dz.U. 2018 r., poz. 994) oraz art. 420 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy 

(t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 754 z późn. zm.) 

 

uchwala się  co następuje: 

 

§ 1. Wnosi się odwołanie do Państwowej Komisji Wyborczej od Postanowienia Komisarza 

Wyborczego w Słupsku I z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Kosakowo na 

okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.  

 

§ 2. Do przygotowania i podpisania odwołania, o którym mowa w § 1 i dokonania wszelkich 

czynności zmierzających do jego złożenia oraz reprezentowania Rady Gminy Kosakowo przed 

Państwową Komisją Wyborczą upoważnia się Jerzego Włudzika - Wójta Gminy Kosakowo, z prawem 

do udzielania dalszych pełnomocnictw. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie 

podziału Gminy Kosakowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych 

wybieranych w każdym okręgu, Komisarz Wyborczy dokonał podziału Gminy Kosakowo na okręgi 

wyborcze, ustalił ich granice i numery oraz liczbę wybieranych radnych. 

 

W ocenie Rady Gminy Kosakowo, niniejsze postanowienie narusza przepisy Kodeksu wyborczego, 

stąd konieczne jest wniesienie odwołania do Państwowej Komisji Wyborczej. 

 

Zgodnie z pkt 15 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2012 roku w sprawie 

wytycznych i wyjaśnień dotyczących podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi 

wyborcze „jeżeli wnoszącym odwołanie jest rada gminy, wówczas dla jego skuteczności niezbędna 

jest uchwała rady gminy w sprawie wniesienia takiego odwołania ze wskazaniem, kto jest 

upoważniony do działania w imieniu rady w tej sprawie.” 

 

 

 

 


