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RADY GMINY CZARNA
z dnia 30 lipca 2012 r.
w sprarvle podzirlu gminy

czama na okĘgl rłyborcze' ustalenir ich granic i numerów oraz llczby rsdnych
rybieranych !v ka',dym okręgu wyborczym.

Na podstawie .ń. 13 iart.l6 ustawy zdnia 5 stycznia 2oll r' Przepisy wprowadzające ustawę _ Kodeks
1vyborozy (Dz' U' Nr 2l, Poz' l13 z póżn. zm.) oraz art.4l7$ l' $2' $ 3 pkt I i$4'alt.418 $ l' ań' 4l9 i ań' 420 $
l 12 z póŹn. zm') Rada Gminy w czarnej
lustawyzdnia5stycznie20t1r'Kodekswyborczy(Dz.U'Nr2l,poz.
uchwala, co następuje:
na okręgi \ł}borczę, stala ich granice i numery oraz liczbę radnych
wybieEnych w każdym okręgu,jak w załączeniu do niniejszej uchwały'
$

l. Dokonuje się podziału gminy czarna

s2. Ustalony w$ l po&iał na okęgi wyborcze będzie miał zastosowanie od następnej kadencji organów

samolądu terytorialnego.
$ 3,

wykona{ie uchwały powierza się wójtowi Gminy czafna'

s4. t'Uchwała wchodzi wżyci6 zdnien podjęcia i podloga ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowyrn

wojewódznva Podkarpackiego'
2. Uchwałę podaj€

się do Publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo p.zyjęty'

15, przysluguje pfawo wniesienia skalgi do Komisarza
wyborcŻego w Rzęszowie w terrninie 5 dni od daty jej podania do publicznej wiadoności,

3.od uchwały .łyborcom' w liczbie co najmniej

Przewodniczący Rady Gminy
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