Uchwała Nr 1'l8DaW2012
Rady Gminy Roźwienica
z dnia 28 czerwca 2012r.
w sprawie podziału gminy Roźwienica na okręgi wyborcze, ustalenia ich
granic i numerów orazliczby radnych wybieranych w każdym okręgu
wyborczym.
Na podstawie ań. 13 i ań. 16 ustawy z dnia 5 stycznia 20'11 r. Pzepisy wprowadzające
ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z póżn. zm.) oraz at.. 417 s 1' s 2' s 3
pkt 1 i $ 4, ar1. 418 s 1' ań. 419 i ań' 420 s 1 ustawy z dnia 5 stycznia 201'1 r' Kodeks
wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Rada Gminy Roźwienica uchwala, co
następuje:

s1
Dokonuje się podziału gminy Roźwienica na okręgi wyborcze, ustala ich granice inumery
oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu, jakw załączniku do niniejszej uchwały.

s2
Ustalony

w $ 1 podział na okręgi wyborcze będzie miał zastosowanie od

kadencji organów samoządu terytorialnego.

następnej

s3
Wykonanie uchwały powieza się Wójtowi Gminy Roźwienica

s4
1.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

i

podlega ogłoszeniu

w

U rzędowym Województwa Pod karpackiego.
2, Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
.)

Dzienniku

od uchwały wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi
do Komisaza Wyborczego W PrzemyśIu terminie 5 dni od daty jej podania do
publicznej wiadomości.
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Załącznik do uchwały
Nr 118lXXlll2012
Rady Gminy Roźwienica
z dnia 28 czervvca 2012 r.

Nr okręgu

wyborczego
I

Ż

Liczba radnych
wyb|eranych w okręgu

Granice okręgu wyborczego
Solectvro Roźwienica od nr 't do nr 61' od nr 79 do nr 83B'
od nr'149 do nr 196, od nr202 do nr215

Sołectwo Roźwienica od nr
nr 1478 inr 199

&4 do nr 76,

1

od nr 84 do

1

Sołectvlo Mokra
4

Solec{wo Rudołowice od nr

I

1

I

do nr 'l7, nl28,

od nr'153 do nr 157, od nr't60Ado nr283
5

o
7
8
o

10

Sołectwo Rudołowice od nr'l8 do nrt|,odnr29do
nr 't 52, od nr 1 59 do nr 1 598 i nr 284

1

Sołecfuio Wola Roźwienicka

I

1

Sołecfuvo Czegtkowice

I

Solectwo Czudowice

I

Solectivo Bystrowice

I

Solecfuvo\Męckowice

11

Solectwo Tyniowice

1

12

SobctłoChozów

1

13

Solectwo Węgierka od nr 't 7 do nr 93' od nr 208 d o nr 24o,

I

nr2/,2inr?4

14

15

Solectwo Węgierlo od nr 96 do nr 206' nr
Sołectwo Wola Węgierska

A'l

i

nr 243

1

I
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