
Uchwała Nr XXVIII/259/2009 
Rady Gminy Świlcza 

 
z dnia   27  marca  2009 r. 

 

w sprawie podziału Gminy Świlcza na stałe obwody głosowania. 
 

 Na  podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do 

rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 

z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada 

Gminy stanowi, co następuje: 

 

§ 1. Na terenie Gminy Świlcza tworzy się następujące, stałe obwody głosowania: 

1) obwód głosowania Nr 1 obejmujący część obszaru sołectwa Świlcza, w skład którego 

wchodzą nieruchomości o numerach porządkowych od 1 do 339 i; 

2) obwód głosowania Nr 2 obejmujący część obszaru sołectwa Świlcza, w skład którego 

wchodzą nieruchomości o numerach porządkowych od 340 do 1192; 

3) obwód głosowania Nr 3 obejmujący obszar sołectwa Mrowla; 

4) obwód głosowania Nr 4 obejmujący obszar sołectwa Rudna Wielka; 

5) obwód głosowania Nr 5 obejmujący obszar sołectwa Bzianka; 

6) obwód głosowania Nr 6 obejmujący obszar sołectwa Woliczka; 

7) obwód głosowania Nr 7 obejmujący obszar sołectwa Błędowa Zgłobieńska; 

8) obwód głosowania Nr 8 obejmujący obszar sołectwa Dąbrowa; 

9) obwód głosowania Nr 9 obejmujący obszar sołectwa Trzciana; 

10) obwód głosowania Nr 10 obejmujący część obszaru sołectwa Bratkowice, w skład 

którego wchodzą nieruchomości o numerach porządkowych  od 1 do 430 i od 740 

do 825; 

11) obwód głosowania Nr 11 obejmujący część obszaru sołectwa Bratkowice, w skład 

którego wchodzą nieruchomości o numerach porządkowych od  431 do 739. 
 

 

 
§ 2. Traci moc uchwała Nr XX/217/2001 z dnia 27 lipca 2001 r. w sprawie podziału 

Gminy Świlcza na stałe obwody głosowania. 

 
§ 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 wywieszenie na tablicach ogłoszeń w sołectwach oraz w siedzibie 

Urzędu Gminy Świlcza. 

 


