
 

 

UCHWAŁA NR XXII/172/2012 

RADY GMINY LISZKI 

z dnia 20 września 2012 r. 

w sprawie podziału gminy Liszki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów  
oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu  

Na podstawie art. 418 § 1 oraz art. 419 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, 

poz. 112 z późn. zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks 

wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 113, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. 

zm.), Rada Gminy Liszki uchwala, co następuje:  

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Liszki na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.  

§ 2. 1. Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych określa 

załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.  

2. Granice okręgów wyborczych określa mapa, stanowiąca załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 3. Uchwała ma zastosowanie do wyborów do Rady Gminy Liszki, zarządzonych po zakończeniu kadencji 

Rady Gminy Liszki, wybranej w wyborach w dniu 21 listopada 2010 roku.  

§ 4. Z dniem zakończenia kadencji Rady Gminy Liszki, wybranej w wyborach w dniu 21 listopada 2010 r., 

traci moc uchwała Nr XXXII/346/02 Rady Gminy Liszki z dnia 21 czerwca 2002r. w sprawie podziału gminy 

Liszki na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Gminy w Liszkach, określenia ich granic, numerów i liczby 

wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Liszki.  

§ 6. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się Komisarzowi Wyborczemu w Krakowie i Wojewodzie 

Małopolskiemu.  

§ 7. Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do 

Komisarza Wyborczego w Krakowie, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.  

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz podaniu do 

publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.  

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

  

 Przewodniczący Rady Gminy Liszki  

mgr inż. Zbigniew Kaczor 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 10 października 2012 r.

Poz. 4969



Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXII/172/2012 

Rady Gminy Liszki 

z dnia 20 września 2012 r. 

 

PODZIAŁ GMINY LISZKI NA OKRĘGI WYBORCZE  

  

Numer okręgu 
wyborczego 

Granice okręgu wyborczego 

Ilość radnych 

wybieranych 
w okręgu 

wyborczym 

1  Sołectwo Liszki I – na wschód od linii przebiegającej z północy na południe wzdłuż granicy 

działki ew. nr 282 z działką 385 oraz działki nr 375 z działkami ew. nr 384 i nr 385, a następnie 

wzdłuż drogi oznaczonej jako działka ew. nr 370 (jej wschodnią odnogą) i dalej na południe 

przez działkę nr 368 do drogi wojewódzkiej nr dz. 131. Następnie na skrzyżowaniu (drogą 

w stronę Piekar) wzdłuż zachodniej granicy działki nr 407 i dalej wzdłuż drogi nr 884/2 do 

skrzyżowania z drogą (w kierunku Rącznej – kapliczka) tj. drogą nr dz. 456/3 i wzdłuż tej 

drogi.  

1  

2  Sołectwo Liszki II – na zachód od linii przebiegającej z północy na południe wzdłuż granicy 

działki ew. nr 282 z działką 385 oraz działki nr 375 z działkami ew. nr 384 i nr 385, a następnie 

wzdłuż drogi oznaczonej jako działka ew. nr 370 (jej wschodnią odnogą) i dalej na południe 

przez działkę nr 368 do drogi wojewódzkiej nr dz. 131. Następnie na skrzyżowaniu (drogą 

w stronę Piekar) wzdłuż zachodniej granicy działki nr 407 i dalej wzdłuż drogi nr 884/2 do 

skrzyżowania z drogą (w kierunku Rącznej – kapliczka) tj. drogą nr dz. 456/3 i wzdłuż tej 

drogi.  

1  

3  Sołectwo Rączna I – na północ od linii przebiegającej od południa (od Wołowic) na północ  

(w stronę Liszek) drogą oznaczoną jako działka ew. nr 159, a następnie skręca w kierunku 

wschodnim wzdłuż drogi przy kościele oznaczonej jako działka ew. nr 940. Następnie 

przecinając drogę powiatową Liszki – Rączna biegnie wzdłuż drogi oznaczonej jako działka ew. 

nr 1272 i po tym skręca w stronę północy wzdłuż drogi dz. 1293 i dalej przebiega wzdłuż drogi 

dz. 1112, po czym skręca w kierunku wschodnim (w stronę Piekar) drogą nr dz. 1801.  

1  

4  Sołectwo Rączna II – na południe od linii przebiegającej od południa (od Wołowic) na północ 

(w stronę Liszek) drogą oznaczoną jako działka ew. nr 159, a następnie skręca w kierunku 

wschodnim wzdłuż drogi przy kościele oznaczonej jako działka ew. nr 940. Następnie 

przecinając drogę powiatową Liszki – Rączna biegnie wzdłuż drogi oznaczonej jako działka  

ew. nr 1272 i po tym skręca w stronę północy wzdłuż drogi dz. 1293 i dalej przebiega wzdłuż 

drogi dz. 1112, po czym skręca w kierunku wschodnim (w stronę Piekar) drogą nr dz. 1801.  

1  

5  Sołectwo Jeziorzany 1  

6  Sołectwo Ściejowice 1  

7  Sołectwo Kaszów I – na wschód od linii przebiegającej z północy na południe (od Mnikowa 

drogą między remizą a szkołą, następnie drogą na Wyźrał i dalej poprzez drogę powiatową 

drogami gminnymi do granicy z Raczną) wzdłuż dróg oznaczonych jako działki ewidencyjne 

o numerach: 833, 628, 629/3 (pętla autobusowa), 1873, 2148/5, 3071/2, 3472, 3534.  

1  

8  Sołectwo Kaszów II – na zachód od linii przebiegającej z północy na południe (od Mnikowa 

drogą między remizą a szkołą, następnie drogą na Wyźrał i dalej poprzez drogę powiatową 

drogami gminnymi do granicy z Raczną) wzdłuż dróg oznaczonych jako działki ewidencyjne 

o numerach: 833, 628, 629/3 (pętla autobusowa), 1873, 2148/5, 3071/2, 3472, 3534.  

1  

9  Sołectwo Czułów 1  

10  Sołectwo Mników 1  

11  Sołectwo Chrosna, Baczyn 1  

12  Sołectwo Morawica 1  

13  Sołectwo Kryspinów  1  

14  Sołectwo Cholerzyn, Budzyń 1  

15  Sołectwo Piekary 1  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Liszki  

mgr inż. Zbigniew Kaczor 
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Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXII/172/2012 

Rady Gminy Liszki 

z dnia 20 września 2012 r. 
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