
 

 

UCHWAŁA NR XXXVI/224/2014 

RADY GMINY KRUSZYNA 

z dnia 19 lutego 2014 r. 

w sprawie zmiany w załączniku do uchwały Nr XXIII/145/13 Rady Gminy Kruszyna z dnia 28 stycznia 

2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/126/12 Rady Gminy Kruszyna z dnia 29 listopada 2012 r. 

w sprawie podziału Gminy Kruszyna na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby 

radnych wybieranych w każdym okręgu 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r 

nr 142 poz 1591 ze zm), art. 419 § 2 i 4 ustawy z dnia 5.01.2011 Kodeks wyborczy (Dz.U. nr 21 poz 112 ze 

zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 5.01.2011 Przepisy wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy (Dz.U. nr 21 poz 

113 ze zm) oraz § 30 ust 2 Statutu Gminy Kruszyna, na wniosek Wójta Gminy Kruszyna uchwala się, co 

następuje: 

§ 1. W związku ze zmianami w nazewnictwie ulic w Jackowie, zmienia się zapis załącznika nr 1 do 

Uchwały Nr XXIII/145/2013 Rady Gminy Kruszyna z dnia 28 stycznia 2013 r w pkt 14 ,granice okręgu, w ten 

sposób, że zamiast zapisu „Jacków od nr 1 do 111” wpisuje się „Jacków ul. Wspólna, Spacerowa, Strażacka, 

Szkolna, Kasztanowa, Brzozowa, Łąkowa, Ogrodowa, Główna od nr 86 do nr 120”. 

§ 2. W związku ze zmianami w nazewnictwie ulic w Jackowie, zmienia się zapis załącznika nr 1 do 

Uchwały Nr XXIII/145/2013 Rady Gminy Kruszyna z dnia 28 stycznia 2013 r w pkt 15 „granice okręgu” w ten 

sposób, że zamiast  zapisu „Jacków od nr 112 do 175” wpisuje się „Jacków ul. Dworcowa, Leśna, Polna, 

Zielona, Główna od nr 1 do nr 85”. 

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Częstochowie 

oraz  podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i w Biuletynie 

Informacji Publicznej. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

  

  Przewodniczący Rady 

Gminy 

 

 

Henryk Kowalski 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 marca 2014 r.

Poz. 1212
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