
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/188/2016 

RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH 

z dnia 24 maja 2016 roku 

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXIII/230/2012 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 

października 2012 r. w sprawie podziału gminy Brzeszcze na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i 

numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity 

Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 421 w zw. z art. 419 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks 

wyborczy ( Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Brzeszcz 

Rada Miejska w Brzeszczach 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały nr XXIII/230/2012 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 października 

2012 r. w sprawie podziału gminy Brzeszcze na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby 

radnych wybieranych w każdym okręgu, wprowadza się zmiany w okręgu wyborczym nr 11 poprzez skreślenie 

litery „A” w zapisie „Ofiar Oświęcimia 22 A - numery parzyste” i wprowadza się zapis: 

Ilość mandatów Numer okręgu Granice okręgu 

1 11 Ofiar Oświęcimia numery od nr 22 do końca – numery parzyste 

§ 2. W załączniku do uchwały nr XXIII/230/2012 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 października 

2012 r. w sprawie podziału gminy Brzeszcze na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby 

radnych wybieranych w każdym okręgu, wprowadza się zmiany poprzez dopisanie do niżej wymienionych 

okręgów wyborczych ulic: 

Ilość 

mandatów 

Numer okręgu Granice okręgu 

1 1 Wałowa 

1 11 Romantyczna 

1 17 Bliska 

1 18 Armii Krajowej 

§ 3. Po wprowadzeniu zmian uchwala się jednolity tekst załącznika „ Podział Gminy Brzeszcze na okręgi 

wyborcze” jak załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 4. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Małopolskiemu w Krakowie i Komisarzowi Wyborczemu w 

Krakowie. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 1 czerwca 2016 r.

Poz. 3303



§ 6. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 

Publicznej i wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Brzeszczach. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeszcz. 

§ 8. Na niniejszą uchwałę wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo skargi do Komisarza 

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

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzeszczach 

 

 

Ryszard Foks 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/188/2016 

Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 maja 2016 roku 

 

Podział Gminy Brzeszcze na okręgi wyborcze 
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