
            
Uchwała XXXIII/180/2013 

Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim 
z dnia  13 sierpnia 2013 r. 

 
 

 
w sprawie  zmiany uchwały Nr XXIV /116/ 2012 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia  
30 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Wielopole Skrzyńskie na stałe obwody 
głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych  

 
 

 Na podstawie art. 14 i art.16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające 
ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) oraz art. 12 § 1, § 2, § 3 i §11,§12 
§13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz 
art 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 
r. poz.594,  zm. Dz.U.z 2013 r. poz.645) 
 

Rada Gminy w Wielopolu Skrzyńskim uchwala, co następuje:  
 

§ 1. 
 
Zmienia się w  § 1 uchwały  Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia  30 października 2012 r. 
w sprawie podziału gminy Wielopole Skrzyńskie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich 
numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych załącznik do w/w uchwały w ten 
sposób, że ustala się na dzień 8 września 2013 r. tj na czas wyborów uzupełniających do Senatu 
siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Wielopolu Skrzyńskim w Szkole Podstawowej  
 w Wielopolu Skrzyńskim, Wielopole Skrzyńskie 265 
 

§ 2. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielopole Skrzyńskie. 

 
§ 3. 

 
Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian. 
 

§ 4. 
 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym  
Województwa Podkarpackiego. 
2. Uchwałę podaje się do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty. 
3. Od uchwały wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do    
Komisarza Wyborczego w Rzeszowie w terminie 5 dni od daty podania jej do publicznej 
wiadomości. 
 

 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
                 Robert Pieczonka 


