
 

 

UCHWAŁA NR XX/257/2012 

RADY GMINY PAWŁOWICE 

z dnia 25 września 2012 r. 

w sprawie podziału Gminy Pawłowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich   

granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 

 Na podstawie art. 419 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 

112 ze zmianami) oraz art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks 

wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zmianami) – działając na wniosek Wójta, po uzyskaniu pozytywnej opinii 

Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej  

Rada Gminy Pawłowice  

uchwala, co następuje:  

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

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

załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.  

§ 4. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Bielsku – Białej. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz rozplakatowaniu 

na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy, w sołectwach i osiedlu oraz na stronie internetowej gminy 

Pawłowice - BIP.  

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do wyborów zarządzonych dla 

kadencji następującej po kadencji, podczas której została podjęta.  

2 . Uchwała Rady Gminy nr XXXII/367/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie podziału Gminy 

Pawłowice na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu traci 

moc z dniem zakończenia obecnej kadencji organów samorządowych.  

  

 

Przewodniczący Rady 

Gminy  

 

 

mgr Franciszek Dziendziel 
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Rady Gminy Pawłowice   

z dnia 25 września 2012 r.  
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