
RADA GMIN
ŚWILCZA UCHWAŁANr IXl57/2015

Rady Gminy Świlcza

z dnia 22 czerwca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Świlcza na stałe obwody
głosowania, ustalenia numerów i granic tych obwodów oraz siedzib

obwodowych komisji wyborczych.

Na podstawie art. 12 § 2 i § 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U.

Nr 21, poz. 112 z późn o zm .) Rada Gminy - na wniosek Wójta Gminy - stanowi , co następuje :

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXXIV/258/2013 Rady Gminy Swilcza z dnia 13 lutego

2013 r. w sprawie podziału Gminy Swilcza na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów

i granic tych obwodów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (zmien ionej uchwałam i :

Nr LV1/450/2014 z dnia 8 września 2014 r. oraz Nr V/28/2015 z dnia 26 lutego 2015 r.)

zmienia się siedziby obwodowych komisji wyborczych, jak następuje:

1) w obwodzie głosowania Nr 3, którego granice obejmują sołectwo Mrowia , zmienia się

siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej z dotychczasowej , zlokalizowanej w Szkole

Podstawowej Nr 1 w Mrowli 79B , na siedzibę zlokalizowaną w Domu Strażaka w Mrowli

83A;

2) w obwodzie głosowania Nr 8, którego granice obejmują sołectwo Dąbrowa, zmienia się

siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej z dotychczasowej , zlokalizowanej w Zespole Szkół

w Dąbrowie 51, na siedzibę zlokalizowaną w Domu Ludowym w Dąbrowie 36A.

§ 2. Na niniejszą uchwałę , wyborcom w liczbie co najmn iej 15, przysługuje prawo

wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Rzeszowie, w terminie 5 dni od daty podania

jej do publicznej wiadomości w sposób przewidziany w § 4.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku

Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Uchwałę podaje się także do publicznej

wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń w sołectwach Gminy Swilcza .
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