
  

 

Uchwała  Nr LI/511/2018 
Rady Gminy Masłów 

z dnia 19 lipca 2018 roku 
 

zmieniającą uchwałę Nr XLVII/478/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 22 marca 2018 r.  
w sprawie podziału gminy Masłów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz 
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 
 

Na podstawie art. 419 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. –Kodeks wyborczy (tekst jednolity 
Dz.U. z 2018r., poz. 754 z późn. zm.) oraz art.  18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 994) działając na wniosek Wójta 
Gminy Masłów  Rada  Gminy  Masłów uchwala, co następuje:   

 
§ 1. 

W załączniku  do uchwały Nr XLVII/478/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 22 marca 2018 r. w 
sprawie podziału gminy Masłów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic 
i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dziennik Urzędowy 
Województwa Świętokrzyskiego z 2018 r., poz. 1194) w rubryce „Granice okręgu”, wprowadza 
się następujące zmiany:  
1) Okręg wyborczy nr 6 otrzymuje brzmienie: „Część sołectwa: Domaszowice od nr 62 do  
nr 152, ul. Walerego Przyborowskiego od  nr 2 do nr 106A parzyste, od nr 1 do nr 127 
nieparzyste, Św. Ojca Pio”, 
2) W okręgu wyborczym nr 7 po „Kwiatów Polnych” dopisuje się „mjr Hubala”, 
3) W okręgu wyborczym nr 9 po „Widokowa” dopisuje się  „nieparzyste”, 
4) W okręgu wyborczym nr 13 po „Św. Floriana” dopisuje się  „Widokowa parzyste”. 

 
§ 2. 

Wprowadzone zmiany nie powodują zmian granic okręgów wyborczych. 
  

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów. 
 

§4. 
Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu 
i Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach I. 
 

§ 5. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości  
w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie Masłów. 
 

§ 6. 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
 

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów  

/-/ Sylwester Wojtyna   

 
Uzasadnienie  
do Uchwały Nr LI/511/2018 



  

 

Rady Gminy Masłów 
 

 

W związku z podjętą przez Radę Gminy Masłów uchwałą Nr L/505/2018 z dnia 21 

czerwca 2018 r. zmieniającą uchwałę Nr XXXVI/301/05 Rady Gminy Masłów z dnia 8 września 

2005 r. w sprawie nadania nazw ulicom w obrębie Masłów Pierwszy, w miejscowości Masłów Pierwszy, gmina 

Masłów zaistniały przesłanki do dopisania w Okręgach Nr 9 i Nr 13 nazwy ulicy Widokowej, 

która ewidencyjnie została nadana wzdłuż działek nr 640 i nr 719 na gminnej drodze 

wewnętrznej, której zarządcą jest Gmina Masłów. Działki  po stronie nieparzystej należą do 

Sołectwa Masłów Pierwszy, natomiast po stronie parzystej do Sołectwa Mąchocice Kapitulne. 

Dodatkowo w okręgu Nr 6 w Sołectwie Domaszowice dopisano właściwą numerację nr „152” 

zamiast „52”, natomiast w okręgu Nr 7 dopisano nazwę ulicy „mjr Hubala” nadaną Uchwałą Nr 

XLI/365/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, 

stanowiącej część działki nr 17 oraz działkę nr 18/4 położone w Domaszowicach, gmina 

Masłów. Wprowadzone zmiany nie powodują zmian granic okręgów wyborczych. 

 

Podstawa prawna uchwały: 

art. 419 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. –Kodeks wyborczy (tekst jednolity Dz.U. 

z 2018r., poz. 754 z późn. zm.) oraz art.  18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 994). 

Wobec powyższego podjęcie uchwały należy uznać za celowe.  

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów  

/-/ Sylwester Wojtyna   

 

 


