UCHWAŁA NR XLIV/…/2017

DRUK Nr 7

Rady Miejskiej w Zagórzu
z dnia … lipca 2017r.
zmieniająca uchwalę w sprawie podziału Gminy Zagórz na okręgi wyborcze, ustalenia
ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 419 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks
wyborczy (Dz. U. z 2017, poz. 15 i poz. 1089),
Rada Miejska w Zagórzu
uchwala, co następuje:
§1
W związku z wprowadzeniem nazw ulic w miejscowości Poraż i wynikającą stąd
koniecznością zmiany opisu granic okręgów wyborczych, w załączniku Nr 1 do uchwały Nr
XXXIV/218/2012 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału
Gminy Zagórz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2012 r.
poz. 2264, zm. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2014 r. poz. 2286) punkt 9 i 10 otrzymuje
brzmienie:
Nr okręgu Granice okręgu wyborczego
wyborczego
Poraż: Cicha, Długa: 1-23 (numery nieparzyste) i 8-28 (numery
parzyste), Doliny, Dział, Karpacka: 1-39 (nieparzyste) i 2-68
9
(parzyste), Lipowa, Podgórze, Rzeczna, Skalna, Stara, Szkolna,
Zielona
Poraż: Długa: 2-6 (parzyste), Dworska, Karpacka: 41-121
(nieparzyste) i 70-200 (parzyste), Kasztanowa, Kościelna,
10
Krasna, Lawendowa, Łąkowa, Miodowa, Mostowa, Polna,
Słoneczna, Stawki. Świerkowa, Wesoła

Liczba
radnych
1

1

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zagórz.
§3
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
3. Od uchwały wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi
do Komisarza Wyborczego w Krośnie w terminie 5 dni od daty jej podania do
publicznej wiadomości.

