U C H W A Ł A nr. ….............
RADY GMINY WIERZBICA
z dnia …....................
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Wierzbica na obwody głosowania, ustalenia
ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Na podstawie art. 12 § 2,§ 11, § 12, § 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. -Kodeks wyborczy
(Dz.U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 )) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875 ) Rada Gminy W i e r z b i c a na wniosek
Wójta Gminy uchwala co następuje:
§ 1.W załączniku do uchwały nr XXX/214/2013 r. z dnia 01 marca 2013 roku w sprawie podziału
Gminy Wierzbica na obwody głosowania , ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2013 roku
poz. 5346 wprowadza się następujące zmiany:
1. Do opisu granic Obwodu Głosowania nr 1. dopisuje się miejscowość Rzeczków Kolonia
oraz w Sołectwie Wierzbica ulicę Dolną .
2. W opisie granic Obwodu Głosowania nr.2 Sołectwo Wierzbica zastępuje się Sołectwem
Wierzbica Osiedle , a w miejsce ulicy Janka Krasickiego wpisuje się ulicę Ignacego
Krasickiego.
3. W obwodzie Głosowania nr 2. dokonuje się zmiany adresu siedziby Obwodowej Komisji
wyborczej . Po zmianach adres otrzymuje brzmienie: Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbicy
ul. Ignacego Krasickiego 27”.
4. W Obwodzie Głosowania nr 3. dokonuje się zmiany adresu siedziby Obwodowej Komisji
Wyborczej .Adres siedziby otrzymuje brzmienie:” Publiczna Szkoła Podstawowa Ruda
Wielka ul. Radomska 10”.
§ 2. Podział Gminy Wierzbica na stałe obwody głosowania uwzględniający zmiany wskazane
w § 1.określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Na niniejszą uchwałę wyborcom w liczbie co najmniej 15-tu przysługuje prawo wniesienia
skargi na uchwałę do Komisarza Wyborczego w Radomiu w terminie 5-ciu dni od daty podania jej
do publicznej wiadomości.
§ 5. Uchwałę niezwłocznie przekazuje się Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi
Wyborczemu w Radomiu.
§ 6.1.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz
podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty .
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias

