Uchwała Nr XLIII/240/2014
Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim
z dnia 24 czerwca 2014 r
w sprawie zmiany w podziale gminy Wielopole Skrzyńskie na okręgi wyborcze, ustalenia
ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 549, z późn. zm.) oraz art. 417 § 1 i 2, art. 418 § 1, art. 419 § 2, art.
420 § 1 i art. 421 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112
z późn. zm.) Rada Gminy w Wielopolu Skrzyńskim uchwala, co następuje:
§1
W okręgach wyborczych utworzonych na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie, ustalonych
uchwałą Nr XXIII/111/2012 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 25 września
2012 r. w sprawie podziału gminy Wielopole Skrzyńskie na okręgi wyborcze, ustalenia ich
granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
(Dz.Urz.Woj.Podkarpackiego z 2012 r. poz. 1953), wprowadza się zmiany granic następujących
okręgów wyborczych:
a) okręg wyborczy Nr 1 obejmuje część sołectwa Broniszów od Nr 1 do Nr 238,
b) okręg wyborczy Nr 2 obejmuje część sołectwa Broniszów od Nr 239 do końca i część
sołectwa Glinik od Nr 1 do Nr 147.
§2
W związku ze zmianami określonymi w § 1 podział Gminy Wielopole Skrzyńskie na okręgi
wyborcze, granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w okręgach określa załącznik
do niniejszej uchwały.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielopole Skrzyńskie.
§4
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.
2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości 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 jej podania do publicznej
wiadomości.
Przewodniczący Rady Gminy
Robert Pieczonka

Załącznik do uchwały Nr XLIII/240/2014
Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim
z dnia 24 czerwca 2014 r.

Nr okręgu
Granice okręgu wyborczego
wyborczego

Liczba radnych
wybieranych w okręgu

1

Część sołectwa Broniszów od nr 1 do nr 238

1

2

Część sołectwa Broniszów od nr 239 do nr 256,
część sołectwa Glinik od nr 1 do nr 147

1

3

Część sołectwa Glinik od nr 148 do nr 284

1

4

Część sołectwa Glinik od nr 285 do nr 416

1

5

Część sołectwa Wielopole Skrzyńskie od nr 1
do nr 160

1

6

Część sołectwa Wielopole Skrzyńskie od nr 161
do nr 329

1

7

Część sołectwa Wielopole Skrzyńskie od nr 330
do nr 485

1

8

Część sołectwa Wielopole Skrzyńskie od nr 486
do nr 647

1

9

Część sołectwa Brzeziny od nr 1 do nr 160

1

10

Część sołectwa Brzeziny od nr 161 do nr 179,
od nr 438 do nr 452, od nr 511 do nr 644

1

11

Część sołectwa Brzeziny od nr 180 do nr 340

1

12

Część sołectwa Brzeziny od nr 341 do nr 437,
od nr 453 do nr 510

1

13

Część sołectwa Nawsie od nr 1 do nr 84,
od nr 351 do nr 474

1

14

Część sołectwa Nawsie od nr 85 do nr 126,
od nr 300 do nr 350, od nr 475 do nr 540

1

15

Część sołectwa Nawsie od nr 127 do nr 299

1

Granice okręgów wyborczych obejmują nieruchomości wg numeracji wraz
z rozszerzeniem literowym od nich pochodzącym.

