
 

 

OBWIESZCZENIE 

RADY GMINY WŁODOWICE 

z dnia 30 grudnia 2013 r. 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie podziału Gminy Włodowice na okręgi 

wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 

1) Na podstawie art.16 ust.3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011r. nr 197 poz.1172 z późn. zm.) ogłasza się w załączniku do 

niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały Nr 147/XX/2012 Rady Gminy Włodowice z dnia 

29.10.2012r. w sprawie podziału Gminy Włodowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, 

numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013r. poz.1035), 

z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:  

uchwałą Nr 178/XXIII/2012 Rady Gminy Włodowice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały  

Nr 147/XX/2012 Rady Gminy Włodowice z dnia 29.10.2012r.w sprawie podziału Gminy Włodowice na 

okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 

(Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013r. poz.1036).  

2) Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:  

§2, 3, 4 i 5 uchwały Nr 178/XXIII/2012 Rady Gminy Włodowice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany 

uchwały Nr 147/XX/2012 Rady Gminy Włodowice z dnia 29.10.2012r. w sprawie podziału Gminy 

Włodowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic numerów i liczby radnych wybieranych w każdym 

okręgu (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013r. poz.1036), które stanowią:  

„§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

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

§4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób 

zwyczajowo przyjęty tj. na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Włodowice oraz we wszystkich 

jednostkach pomocniczych Gminy Włodowice.  
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§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego i ma zastosowanie do wyborów zarządzonych po zakończeniu kadencji Rady Gminy Włodowice 

obejmującej lata 2010 – 2014." 

  

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Włodowice  

 

 

Mirosława Jęderko 
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