
UCHWAŁA Nr XLIX/W/2018 
RADY MIEJSKIEJ BORKU Wlkp.

z dnia 12 września 2018 roku

w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w załączniku do 
uchwały Nr XLIV/272/2018 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 28 marca 

2018 roku w sprawie podziału Gminy Borek Wielkopolski na okręgi 
wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych 

w każdym okręgu wyborczym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 113 
§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) w związku z wnioskiem 
Burmistrza Borku Wlkp. Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

§1. W załączniku do uchwały Nr XLIV/272/2018 Rady Miejskiej 
Borku Wlkp. z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy 
Borek Wielkopolski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz 
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dz. Urz. 
Województwa Wielkopolskiego poz. 2956), dokonuje się sprostowania 
oczywistych omyłek pisarskich w ten sposób, że:
1) w okręgu wyborczym Nr 2, w kolumnie „Granice okręgu wyborczego”, 

wyraz „Głosimy” zastępuje się prawidłowym wyrazem „Głosiny”;
2) w okręgu wyborczym Nr 7, w kolumnie „Granice okręgu wyborczego”, po 

wyrazach „Karolew - od nr 28 do nr 37” dodaje się wyrazy „z wyłączeniem 
nr 35A i nr 35B”.

§2 . Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§3 . Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Wielkopolskiemu 
i Komisarzowi Wyborczemu w Lesznie.

§4 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do 
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Opracowała: Jolanta Chudzińska 
।palci Nelke



Uzasadnienie do 
UCHWAŁY Nr XLIX/W /2018 

RADY MIEJSKIEJ BORKU Wlkp.

z dnia 12 września 2018 roku

w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w załączniku do 
uchwały Nr XLIV/272/2018 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 28 marca 

2018 roku w sprawie podziału Gminy Borek Wielkopolski na okręgi 
wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych 

w każdym okręgu wyborczym

W załączniku do uchwały Nr XLIV/272/2018 Rady Miejskiej 
Borku Wlkp. z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy 
Borek Wielkopolski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz 
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dz. Urz. 
Województwa Wielkopolskiego poz. 2956):
1) w okręgu wyborczym Nr 2, w kolumnie „Granice okręgu wyborczego”, 

wpisano wyraz „Głosimy” zamiast „Głosiny”;
2) W okręgu Nr 7 w kolumnie „Granice okręgu wyborczego”, omyłkowo 

wpisano „Karolew od nr 28 do nr 37” powinno być „Karolew od nr 28 do nr 
37 z wyłączeniem nr 35A i nr 35B”, bowiem zapis „Karolew - od nr 35A 
i nr 35B” znajduje się w okręgu Nr 6. Przy wyliczaniu normy 
przedstawicielstwa w poszczególnych okręgach wyborczych liczbę 
mieszkańców Karolewa zamieszkałych pod nr 35A i nr 35B (8 osób) 
prawidłowo uwzględniono w okręgu nr 6.

W związku z powyższym istnieje konieczność sprostowania oczywistych 
omyłek pisarskich: wyraz „Głosimy” zastępuje się prawidłowym wyrazem 
„Głosiny”, wyrazy „Karolew od nr 28 do nr 37” zastępuje się prawidłowymi 
wyrazami „Karolew od nr 28 do nr 37 z wyłączeniem nr 35A i nr 35B”.

Projekt uchwały ma na celu wyeliminowanie błędów pisarskich, nie 
powoduje zmian w podziale Gminy Borek Wlkp. na okręgi wyborcze, ustalenia 
ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 
wyborczym.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.


