
UCI{WAŁA Nr 127lKXIIv2012
Rady Gminy Roźwienica
z dnia 14 sierpnia 2012 r.

. w sprawie podzialu gminy RoŹwienica na stałe obwody głosowania,
ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborcrych.

Na podstawie ań. 14 i art. 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.Przepisy

wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. I13 ze zm.) oraz

art.l2$i, $2, $3, $11, 912 i g 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2OII r. - Kodeks

wyborczy (Dz.łJ' Nr 21. poz. 112 ze zm'\ Rada Gminy RoŹwienica na wniosek

Wójta uchrvalą co następuje:

$r
Dokonuje się podziału gminy Rońłienica na stałe obwody głosowarrią ustala się ich

numery i granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborcrycŁ\ j* w załąpzriku do

niniejszej uchwały.

$2

Ustalony w $ 1 podział na obwody głosowarria w pr4,padku wyborów samorządowych

będzie miał zastosowania dopiero od wyborów przeprowadzonych w zw.iąŻ<u z up}ywem

bieĄcej kadencj i organów jednostek samorządu terytorialnego.

$3

Wykonanie uchwĄ powierza się Wójtowi Gminy Rońłienica.

$4
1. Uchwała wchodzi w 4cie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w'Dzienniku

Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w sposób mvycza1owoprzyjęty'

3. od uchwĄ wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysfuguje prawo

wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Przemyś}u w terminie 5 dni od

daĘ podania jej do publiczrrej wiadomości.
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UcHwAŁA NR 127 lxx\Il2012
RADY GMINY RoźwIENIcA

z dnia l4 sierpnia 2012 L

w sprawie podziału gminy RoŹwienica na stałe obwody głosowania,
ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych kóńisj! wyborczych.

Na podstawie aft' l+ l art' 16 ustawy zdnia 5 stycznia 20ll r. Ęrzepisy wprowadzające ustawę - Kodeks
vyborczy (Dz. u. Nr 21, poz. lt3 ze zm.) orcz art.l2gl, $2, $3, $l l, $12 i $ l3 ustawy z dnia 5 srycznia 201 I r. -Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21' poz' 112 ze zmj Rad'a Gminy RoŹwienica na wniosek Wójta uchwala, co
następuje:

$ 1. Dokonuje się podziafu gminy Roźwienica na stałę obwody głosowania, ustala slę ich nume ry i grantce oraz
siedziby obwodowych komisji wyborczych,jakw załączniku do niniejszej uchwały.

s 2. Ustalony w$ 1podział na obwody głosowania w przypadL-u rł1borów samorządowych będzie miał
zastosowania dopielo od uyborów przeprowadzonych w związku z upĘwem bieącej kadeniji organów jednostek
samorządu terytorialnego.

'.- $ 3. Wykonanie uchwĄ powierza się Wójtowi Gminy Roźwienica'

$4. 1. Uchwała wchodzi wĄcie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędouym
Wojewódmła Podkarpackiego'

2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

3'od uchwĄ wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza
Wyborczego w Przemyślu w terminie 5 dni od daty podaniajej do publicznej wiadomości'
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Załącznik Nr 1 do UchwaĘ

Nr I2TXXIII/2012

Rady Gminy Roźwienica

z dnla 14 slerpnia 2012 r.

Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej

Sołectwa: RoŹwienica i Mokra
centrum Kształcenia na odległość na

Wsi w Roźwienicy (stara szkoła

Sołecrwo Rudołorł'ice Wiejski Dom Kultury
w Rudołowicach

Sołectwo Wola Roźwienicka Wiejski Dom Kultury
w WoIi RoŹwieni

Sołectwa: Cząstliowice i Czudowice Wiejski Dom Kultury
w Czastkowicach

Sołectwa: Bystrowice i Więckowice Wiejski Dom Kultury

Sołectwa: Tyniorvice i Chorzów Wiejski Dom Kultury

Sołectwo Węgierka Szkoła Podstawowa

Sołectwo Wola Węgierska Wiejski Dom Kultury
w Woli Wesierski
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