
 

 

UCHWAŁA NR 347/XLII/2018 

RADY MIEJSKIEJ W NAROLU 

z dnia 13 września 2018 r. 

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania 

Na podstawie art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 

1000, 1349), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 994 ze zm.) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie 

zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz 

wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. z 2018 r. poz. 1561), na wniosek Burmistrza 

Miasta i Gminy Narol uchwala się, co następuje:  

§ 1. Dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad 

dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 

21 października 2018 r. tworzy się odrębny obwód głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Rudzie 

Różanieckiej:  

- numer obwodu głosowania - 9; 

- granice obwodu głosowania - obwód odrębny; 

- siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr 9 - Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej, Ruda 

Różaniecka 53, 37-613 Ruda Różaniecka. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Narol.  

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na 

terenie gminy Narol, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej gminy. 

4. Od uchwały, wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza 

Wyborczego w Przemyślu w terminie 5 dni od daty podania jej do publicznej wiadomości. 

  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Narolu 

 

 

Krzysztof Szawara 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia środa, 26 września 2018 r.

Poz. 4059
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