
UCHWAŁA NR L/936/13
RADY MIASTA MYSŁOWICE

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie wyrażenia poparcia dla Uchwały Nr XXIV/189/2013 Rady Powiatu w Częstochowie 
z dnia 24 października 2013 roku w sprawie zwrócenia się do Sejmu RP i Senatu RP z apelem 
o zmianę ustawy Kodeks wyborczy w zakresie wprowadzenia jednomandatowych okręgów 

wyborczych do Sejmu RP, w 460 okręgach jednomandatowych

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz § 23 ust. 2 pkt 3 Statutu Miasta Mysłowice 

(tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Śl. z 2009 r. Nr 35 poz. 819)

Rada Miasta Mysłowice 
uchwala: 

§ 1. Poprzeć inicjatywę Rady Powiatu w Częstochowie wyrażoną w Uchwale Nr XXIV/189/2013 z dnia 

24 października 2013 roku w sprawie zwrócenia się do Sejmu RP i Senatu RP z apelem o zmianę 

ustawy Kodeks wyborczy w zakresie wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych 

do Sejmu RP, w 460 okręgach jednomandatowych. 

§ 2. Uchwałę przekazać Marszałkowi Sejmu, Marszałkowi Senatu, Prezydentowi Rzeczypospolitej 

Polskiej, Staroście Powiatu w Częstochowie, Radzie Powiatu w Częstochowie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Mysłowice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Mysłowice

Grzegorz Łukaszek
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Uzasadnienie

Rada Powiatu w Częstochowie zwróciła się do samorządów o poparcie inicjatywy wyrażonej w podjętej

Uchwale Nr XXIV/189/2013 z dnia 24 października 2013 roku w sprawie zwrócenia się do Sejmu RP

i Senatu RP z apelem o zmianę ustawy - Kodeks wyborczy, w zakresie wprowadzenia

jednomandatowych okręgów wyborczych do Sejmu RP w 460 okręgach jednomandatowych.

Wprowadzony ustawą z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy uregulował sprawę w zakresie

wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych do Senatu RP. Inicjatorzy Apelu zwracają

uwagę, że Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej powinni być również wybierani

w jednomandatowych okręgach wyborczych. Obywatele powinni posiadać równe prawo kandydowania,

niezależnie czy są popierani przez ugrupowania partyjne, czy samodzielnie startują w wyborach.

Takie rozwiązanie spowoduje, że Posłowie będą reprezentantami swoich wyborców.

Prace nad nowelizacją prawa wyborczego wraz z propozycją zmiany Konstytucji RP były przedmiotem

debaty na etapie prac parlamentarnych. Wyrażając aprobatę dla inicjatywypodjętej przez Radę Powiatu

w Częstochowie, Rada Miasta Mysłowice popiera Apel o zmianę ustawy - Kodeks wyborczy w zakresie

wprowadzenia w wyborach do Sejmu jednomandatowych okręgów wyborczych.
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