
RadaPowiatuGrodziskiego

UCHWALA NR 272/XLII/I0

RADY POWIATU GRODZISKlEGO
z dnia 29 kwietnia 2010 roku

w sprawie podzialu Powiatu Grodziskiego na okregi wyborcze i ustalenia ich granic, nadania
numerów okregom wyborczym i okreslenia liczby radnych wybieranych w okregu
wyborczym.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku G.t. z 2001 roku Dz. U. Nr
142, poz. 1592 z pózniejszymi zmianami) w zwiazku z art.135 i art.136 ustawy z dnia 16
lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, powiatów i sejmików województw G.t. z
2003 roku Dz. U. Nr 159, poz. 1547 z pózniejszymi zmianami) i art.13 pkt 10 ustawy z dnia
20 lipca 2000 roku o oglaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych G.t. z 2010
roku Dz. U. Nr 17, poz. 95) na wniosek Starosty Powiatu Grodziskiego Rada Powiatu
Grodziskiego uchwala, co nastepuje:

§1
Powiat Grodziski dzieli sie na trzy okregi wyborcze ustalajac ich granice i nadajac numery w
nastepujacy sposób:
1) okreg wyborczy nr 1 obejmujacy obszar gminy Grodzisk Mazowiecki;
2) okreg wyborczy nr 2 obejmujacy obszar gmin: Baranów, Jaktorów, Zabia Wola;
3) okreg wyborczy nr 3 obejmujacy obszar gmin: Milanówek, Podkowa Lesna.

§2
Liczba radnych wybieranych w okregach wyborczych, zgodnie z jednolita norma
przedstawicielstwa wynosi :

- w okregu nr 1 - 10 radnych;
-w okregu nr 2 - 6 radnych;
-w okregu nr 3 -5 radnych.

§3
Wykonanie uchwaly powierza sie Zarzadowi Powiatu Grodziskiego.

§4
Traci moc uchwala nr 248/2002 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 czerwca 2002 roku w
sprawie podzialu Powiatu Grodziskiego na okregi wyborcze i ustalenia ich granic, nadania
numerów okregom wyborczym i okreslenia liczby radnych wybieranych w okregu
wyborczym.

§5
1. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.
2. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym Województwa Mazowieckiego

i podaniu do wiadomosci publicznej, w sposób zwyczajowo przyjety w poszczególnych
gminach wchodzacych w sklad Powiatu Grodziskiego.


