
  PROJEKT 
Uchwała Nr XXXVIII/278/18 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

 

w sprawie podziału Powiatu Opolskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz 

liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 

 

 

Na podstawie art. 12, pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. 

D.U z 2017 r. poz. 1868 z późń. zm.) w związku z art. 453, 454 i 455 oraz art. 419 i 421 ustawy z dnia 

5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 15 z późń. zm.) w związku z art. 19 

pkt. 1 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 

(Dz. U. poz. 130)  po zasięgnięciu opinii Rady Gminy  Chrząstowice, Rady Gminy Dąbrowa, Rady 

Gminy Dobrzeń Wielki, Rady Gminy  Komprachcice, Rady Gminy Łubniany, Rady Gminy Murów,  

Rady Gminy Popielów, Rady Gminy Tarnów Opolski, Rady Gminy Turawa, Rady Miejskiej w 

Niemodlinie, Rady Miejskiej w Ozimku, Rady Miejskiej w Prószkowie, Rady Miejskiej w 

Tułowicach. 

W związku ze zmianą z dniem 1 stycznia 2017 r.  granic Powiatu Opolskiego polegającej na 

zmniejszeniu terytorium Powiatu oraz zmianie liczby mieszkańców a w konsekwencji  liczby 

mandatów, Rada Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Dokonuje się podziału Powiatu Opolskiego na okręgi wyborcze.  

 

§ 2 

 

Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych określa 

załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 

 

§ 4 

 

Traci moc Uchwała Nr XXX/254/02 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie 

podziału Powiatu Opolskiego  na okręgi wyborcze, ustalenia numerów i granic okręgów wyborczych, 

oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 

 

§ 5 

 

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Opolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu  

w Opolu oraz każdej radzie gminy położonej na obszarze Powiatu Opolskiego. 

 

§ 6 

 

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie  na tablicy ogłoszeń  

Starostwa Powiatowego w Opolu oraz  umieszczenie na stronie internetowej Powiatu i Biuletynu     

Informacji Publicznej Powiatu  Opolskiego.  

 

§ 7 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego.  

http://www.zyrzyn.pl/index.php?k=rada&p=uchwaly/2012/73_1&n=uchwaly


  PROJEKT 
Załącznik 

do uchwały Nr XXXVIII/278/18 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

 

 

Podział Powiatu Opolskiego na okręgi wyborcze 

 

Numer 

okręgu 

wyborczego 

Granice okręgu 

Liczba 

radnych 

wybieranych 

w okręgu 

1 
Gmina Niemodlin 

Gmina Tułowice 
3 

2 Gmina Ozimek 4 

3 
Gmina Chrząstowice 

Gmina Tarnów Opolski 
3 

4 
Gmina Dobrzeń Wielki 

Gmina Popielów 
3 

5 

Gmina Dąbrowa 

Gmina Komprachcice 

Gmina Prószków 

5 

6 

Gmina Łubniany 

Gmina Turawa 

Gmina Murów 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  PROJEKT 
 

UZASADNIENIE 

 

do Uchwały Rady Powiatu Opolskiego w sprawie podziału Powiatu Opolskiego na okręgi 

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

 

 

 Zmiana granic gmin dokonana przez  Radę Ministrów rozporządzeniem    z dnia 19 lipca 2016 

r., w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu 

miasta oraz zmiany nazwy gminy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1134), spowodowała zmniejszenie obszaru 

gmin i tym samym zmniejszenie obszaru Powiatu Opolskiego o 10 miejscowości obejmujących obszar 

5 332 ha. oraz  zmniejszenie liczby mieszkańców Powiatu Opolskiego o około 10 tyś. osób. W wyniku 

dokonanych zmian liczba osób ujętych w stałym  rejestrze wyborców spadła do 119 392 osób. Efekty 

tych zmian obrazują załączone do niniejszego uzasadnienia mapy Powiatu Opolskiego. 

  Konsekwencją tych działań  jest zmniejszenie liczby radnych wybieranych do Rady Powiatu 

Opolskiego z  25 do 23 osób, (Zarządzenie Wojewody Opolskiego 11/18 z dnia 7 lutego 2018 r.).

 Gmina Dąbrowa pismem z dnia 26 lutego 2018 r. wystąpiła do Starosty Opolskiego z 

wnioskiem o włączenie gminy Dąbrowa do okręgu wyborczego z gminami Komprachcice i Prószków.  

Wniosek swój uzasadniła  brakiem szansy na wprowadzenie do Rady Powiatu Opolskiego swojego 

reprezentanta w przypadku pozostania w dotychczasowym okręgu wyborczym, ponieważ w związku 

ze zmniejszeniem swojego obszaru straciła na korzyść miasta Opole około 1500 mieszkańców. 

Możliwość uzyskania mandatu radnego z tej gminy znacznie wzrasta w przypadku połączenia  gmin 

Dąbrowa, Komprachcice i Prószków w jeden okręg. 

 Zarząd Powiatu Opolskiego przychylił się do tej prośby i przygotował projekt uchwały Rady 

Powiatu Opolskiego uwzględniający ten postulat. Projekt  sporządzony został w oparciu o art. 421 

ustawy z dnia  5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 15 z późn. zm.), który 

pozwala na zmiany okręgów wyborczych „jeżeli konieczność taka wynika ze zmiany  w podziale 

terytorialnym państwa, zmiany granic jednostek pomocniczych gminy, zmiany liczby mieszkańców 

danej gminy, zmiany liczby radnych w radzie gminy lub zmiany liczby radnych wybieranych w 

okręgach wyborczych.”. Wszystkie przesłanki zawarte w tym artykule zostały spełnione. Zarząd 

Powiatu Opolskiego zwrócił się do wszystkich gmin o wydanie opinii  w sprawie podziału Powiatu 

Opolskiego na okręgi wyborcze biorąc pod uwagę normy przedstawicielstwa w gminie. Podziału 

mandatów dokonano na podstawie uchwały PKW z dnia 5.02.2018 w sprawie wytycznych i wyjaśnień 

dotyczących podziały jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze.  

 Rada Powiatu Opolskiego zobowiązana  jest do podjęcia uchwały w sprawie podziału Powiatu 

Opolskiego na okręgi wyborcze stąd projekt uchwały w tej sprawie. 

 


