UCHWAŁA NR XLIII/289/2018
RADY GMINY TUCZĘPY
z dnia 30 maja 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów,
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Na podstawie art. 12 § 2, § 11 i § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. kodeks wyborczy ( Dz.U. z 2017 r.,
poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r.
o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania
i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. poz. 130) działając na wniosek Wójta Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1.
Dokonuje się zmiany załącznika do uchwały Nr XLI/274/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 20 marca
2018 roku w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2.
Uchwałę podlega niezwłocznemu
Wyborczemu w Kielcach II.

przekazaniu

Wojewodzie

Świętokrzyskiemu

i Komisarzowi

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 4.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz podaniu do
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Jacek Wilk
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Załącznik do Uchwały Nr XLIII/289/2018
Rady Gminy Tuczępy
z dnia 30 maja 2018 r.
Numery stałych obwodów głosowania, ich granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych
w Gminie Tuczępy

Nr stałego obwodu
głosowania
1
2
3

Granice stałych obwodów głosowania
Sołectwa: Brzozówka, Chałupki, Kargów
Sołectwa: Góra, Grzymała, Nieciesławice,
Podlesie, Sieczków, Tuczępy, Wierzbica
Sołectwa: Dobrów, Januszkowice,
Jarosławice, Niziny, Rzędów
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Siedziba obwodowej komisji
wyborczej
Szkoła Podstawowa
w Kargowie, Kargów 65A
Szkoła Podstawowa
w Tuczępach, Tuczępy 33
Szkoła Podstawowa
w Nizinach, Niziny 120A
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 12 § 2, § 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011roku podziału gminy na stałe obwody głosowania
dokonuje rada gminy w drodze uchwały, na wniosek wójta. Rada gminy, tworząc obwody głosowania, ustala
ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych. W załączniku do uchwały zmieniającej
w wierszu pierwszym mylnie podano adres siedziby obwodowej komisji wyborczej . Wpisano Szkoła
Podstawowa w Kargowie, Kargów 65 zamiast Szkoła Podstawowa w Kargowie, Kargów 65A .
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Id: 1670D39B-22A2-4367-870D-E8D57FA5F8FE. Podpisany

Strona 1

