
Uc hwała Nr 11 &D(XII l 20 1 2
Rady Gminy Roźwienica
z dnia 28 czerwca 2012r.

w sprawie podziału gminy Roźwienica na okręgi wyborcze, ustalenia ichg ra n ic i n um erów oraz liczby rądnyc h wyo ieiinyćń * ł"javillirę g 
"wyborczym.

Na podstawie art. '13 i ań. 16 ustawy z dnia 5 stycznia,20'11 r. Pzepisy wprowadzająceustawę - Kodeks wyborczy-(Dz. U. Ni.2l, po_z' ,tlźiporn' 
zm)-orazar1' 417 s 1, s 2, s 3pkt 1 i $ 4, an' 418 s 1, art. 419.i ań. łżb s r uśń'lv. dnia 5 stycznia 20,11 r. Kodeks

H;o,;'o'r1'",(o' 
U' Nr 21, poz' 112 z pozn."zm.j-nada Gminy ń.'z*ń'i." uchwala, co

s4
Uchwała wchodzi w Życie^ z. dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w DziennikuUzędowym Województwa Podkarpackieg
Uchwałę podaje się do pub|icznej wiaaońosci w sposób złyczajowo pzyjęty.od uchwały wyborcom, w liczbie^co na;mniej łs, 

-pzvsługule 
prawo wniesienia skargido. Komisaza Wyborczego w PrzemyŚlu i"'ńił"'s Jni oo ;"iy' j"i ó"j..L o"publicznej wiadomości.

s1
Dokonuje się podziału gminy Roźwienica na okręgi wyborcze, ustala ich granice inumeryorazliczbę radnych wybierańych w każdym 

"rriói, 
jakw załączniku do niniejszej uchwały.

s2
Ustalony w $ 1 podział na okręgi wyborcze będzie miał zastosowanie od następnejkadencji organów samoządu teM;]rialn;g;.-

s3
Wykonanie uchwały powieza się Wójtowi Gminy RoŹwienica

1.

2.
\, 3.



Załącznik do uchwały
Nr 118lXXlll2012
Rady Gminy RoŹwienica
z dnia 28 czeruvca 2012 r.

T{tcEPRzEvJoDNlcącY RABY

Nr okręgu
wyborczego

Granice okręgu wyborczego
Liczba radnych

wybieranych w okręgu

1 Sołectwo Roźwienica od nr'l do nr61' od nr79 do nr83B'
od nr 1zl9 do nr 196, od nr202 do nr215

I

2 Sołectwo Roźwienica od nr &4 do nr 76' od nr 84 do
nr 1478 i nr 199

1

J Sołecńło Molaa I

4 Solectwo Rudołowice od nr 1 do nr 17, nr 28,

od nr 153 do nr'157, od nr't60Ado nr283

I

Ę
Solectwo Rudołowice od nr 18 do nr27'odnr?9 do
nr't52, od nr 159 do nr 159B i nr 284

1

6 Solecfuio Wola Roźwienicka 1

7 Sołectwo cąslkowice I

I Solectwo Czudoivice 1

I Solectwo ĄBfowice
1

10 SołecńłoWięckowice
1

11 Solectwo Tyniowice I

12 Sołec{wo Chozów 1

13 SołectwoWęgień<a od nr 17 do nr 93, od nr 208 donr240,
nr?A2inrr44

1

14 SołectwoWęgierlo od nr96 do nr206'nr41inr243 1

15 Sołectwo WoIa Węgieska 1

fuw,łłłena


