
UCHwAŁA NR xxxV223/2012
RADY GMINY CZARNA

Z dnia ]0 września 20l2 r'

w sprawie podziafu Gminy CŻarna na stałe obwody głosowania'

Na podstawie art' 18 ust.2pkt 15 ustawy zdnia 8 ma.ca ]990 r' o samorządzie gminnym (tekst jedn' Dz' U'
z200l r' Nr 142' poz' 159l z póżn. zm') oraz art. ]2 $ 2, $ 3 i $ ll ustawy zdnia 5 stycznia 2oll r. Kodeks
w}botczy (Dz' U. Nr 2l, poz. l12 z późn. 

^n') 
w zw' zaft' 14 ust. l ustawy z dnia 5 słcznia 20l l r. Przepisy

wprowadzające ustawę _ Kodeks wyborczy (Dz' U' Nr 2l' poz. l 13 z póŹn' zm.).na wniosek Wójta Gminy Czarna
Rada cminy Czarna uchwalą co następuje:

s 1. Dokonuje się podziału obszaru Gminy czarna na stałe obwody głosowania zgodnie z brzmieniem
załącznika do uchwały.

$ 2. l. wykonanie uchwaly powierza się wó.jtowi'

2' zabowiązL|e sję wójta do doręczenia egzemplarza uchwały wojewodzie PodkaĘacki€mu oraz
Komisarzowi Wyborczemu w Rzeszowie.

s 3. Uchwała \łchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym województva
Podkafpackiego oraz \ływ;ęszeniu na tablicy ogłoszęń Urzędu Cminy iogłoszeniu w Biuletynie lnformac.ji
Publicznej.

Przewodniczący Rady ominy

Ovry
Janusz cieśla

Id' cBlII TcYQx ŚoJwc_cwŚlM_BwU(J Podpi.an)



Zalącznik do Uchwały N r X{XID23 /2012

Rady Gminy Czarna

z dnia l0 wlzęśnja20I2 r'

Pod'ał cminy czarna na stałe obwody głosowania

czARNA: (ul' Dworoowa. Kolejowa. Kia(owsłŁ Leśna. osiedle Las' Polna'
wilosa 7'wiŚŻv c7'rnc!. ziclon5)

cmińńe centrum Kuhury iProDocji
Czarna. Czarna uL Dwor.owa 6A

I

2 CZARNA: (ul. Konarskiego od 7 do liońco nunrery nieparzystc. Kopornika'
MickiewicŻ!. seroka. Wodna. woiska Polskieso). STARY.lAwoRNlK

Zespół szkół cŻa[n'. cza.n. ul
Kon.rŚkieEo 23

2

3 czARNA] (ul' Dembowskiego. Konareki€go od 2 do końcanumer' pM}sl€j
slowackielo. sDółdzielcŻa). coLEMK

Zespól szkól cz na, czmńa ul'
Konarskieso 2l

4 Jźwiny wiejskie centtuni Ku]tuly Jźwiny,
J'wln! l068

5 Doń Kulhtry stara Jastlząbka'
slara JaslŹahka42

ó

6 5

Rcniz. osP Przeryty Bór' '7

8 szło]! PodślsoM Róża. 1,8

wieiskie cenirun Kultury Borcła'
BÓnN.l l2A

l0 Wiejskie cenl ń Kulluly l0

!t Zespól szkólGrabiny. |,r2

t2 szkoła PodslawoBa Przyboów'
P*h.r]*' l]]ó

ll

l3 cenlruń Kullurabonnform.lyczne

r'hÓlńux 5q

l4

wiejskie centlum Kultury Żdż.ry' r5

.'.4:!1. r ! Ji)tt] a;r.:rr-

""'3,:,.r1:.'
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