
 

Uchwała Nr LXI/230/2018 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 26 września 2018 roku 

 

w sprawie: zmiany opisu granic okręgu wyborczego Nr 1 w Mostach i Nr 6 w Kosakowie 

 

Na podstawie art. 419 § 2, 3 i 4 w związku z art. 421 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy 

(tekst jedn.  Dz. U. z 2018 r. poz. 754 ze zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) 
 

 

Rada Gminy 

uchwala, co następuje 

 
W podziale Gminy Kosakowo na okręgi wyborcze, stanowiącym załącznik do   

Postanowienia Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie 

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

radnych wybieranych w każdym okręgu, dokonuje się zmiany opisu granic okręgów 

wyborczych Nr 1 i Nr 6 w następujący sposób: 

  

1/ do okręgu wyborczego Nr 1 Sołectwo Mosty część w rubryce Granice okręgu wyborczego 

dodaje się ulicę „Turkusową” 

2/ do okręgu wyborczego Nr 6 Sołectwo Kosakowo część w rubryce Granice okręgu 

wyborczego dodaje się ulicę „Malwową”. 

 § 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 3 

Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się Komisarzowi Wyborczemu w Słupsku I 

i Wojewodzie Pomorskiemu.  

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo  

przyjęty.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 
 

Nazwę ulicy Turkusowej w Mostach nadano uchwałą Nr LVI/180/2018 Rady Gminy 

Kosakowo z dnia 24 maja 2018r. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2018r. pod poz. 2499 i weszła w życie 

9.07.2018r.  

Nazwę ulicy Malwowej w Kosakowie nadano uchwałą Nr LVI/181/2018 Rady Gminy 

Kosakowo z dnia 24 maja 2018r. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2018r. pod poz. 2500 i weszła w życie 

9.07.2018r.  

 

Nazwy w/w ulic nie zostały ujęte w załączniku do Postanowienia Komisarza Wyborczego w 

Słupsku I z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kosakowo na okręgi wyborcze, 

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

 

Przy ul. Turkusowej zameldowane są 4 osoby, w tym trzech wyborców. Przy ul. Malwowej 

do tej pory nikt się nie zameldował. Zmiany w opisie granic w/w okręgów nie mają  wpływu 

na współczynnik normy przedstawicielstwa.  

 


