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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 $

lustawyzdnia5stycznie20t1r'Kodekswyborczy(Dz.U'Nr2l,poz. l 12 z póŹn. zm') Rada Gminy w czarnej
uchwala, co następuje:

$ l. Dokonuje się podziału gminy czarna na okręgi \ł}borczę, stala ich granice i numery oraz liczbę radnych
wybieEnych w każdym okręgu,jak w załączeniu do niniejszej uchwały'

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'

3.od uchwały .łyborcom' w liczbie co najmniej 15, przysluguje pfawo wniesienia skalgi do Komisarza
wyborcŻego w Rzęszowie w terrninie 5 dni od daty jej podania do publicznej wiadoności,

Przewodniczący Rady Gminy

A'a,(o/
Janusz cieśla
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Zalącznik do Uchwaly Nl xX|XlŻ04/2012

Rady Cminy Czarna

z dnia 30 lipca 2012 r.

Podział gminy czorna na oklęgi wyborczc

cralicE okĘg! N-vbo.tzclo

(7ARNA ul. DwoRcowA' Kol.EX)WA. KRAKowsKA. LEŚN^. oslEDLE t,As PoLNA. wlTosA'
7 wlszY aŻARNl-(j() ZlEL()N^

2 CZARNA: ul KoN^RsKlEoo od 7 do koóca un)cr]. nieparz'!slc, KoPERNlKA, MlcKl!wlcŻA'
ST,EROKA WODNA. WOJSKA I'oLSKIECo. SIARY JAWORNIK

CZARN^] ul' DEMBoWsKlEGo. XoNAt{sXlF(;()od 2 r1o tÓ'ici nuńeĄ pn?łslc. slow^cKlgco
sI'ÓLD7lELC/'^. C]oLEM Kl

JAŻwINY

5 PODLESII:. STARA l^STRZABKAT 964-l9l

6 STARA J STR7ABKA] 2_98. od l92 do liońca

PRZERYTY !rÓR. RóŹ^l l ó]. od 24l do (ońci

8 ROZA:6,1-240A

9 BOROWA

IO cLo\\'^cŻo\\ Ą

cRABlNY l_ójtJ.87'I09
2 GRABINY] ó4-8'B. oll l l0 do końca

5 zD'/.At\v

P.zeu'odnicŻący Rady Gminy
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