
UGHWAŁA NR XLl/289/201 8

RADY GMINY w JASTRZĘBIU

z dnia 25 kwietnia 201 8 r.

w sprawie podziału Gminy J astrząb na stałe obwody głosowania' ustalenia ich
numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Na podstawie art. l2 $ 2 ustawy z dnia 5 stycznia 20II r. Kodeks
wyborczy (Dz. U. 2017 r. poz.15 z poźn. zm.) w związku z aft' 13 ust. 1 ustawy
z dnia 11 stycznia 20l 8 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia
udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania
niektórych organów publicznych (Dz. U. 2018 poz. 130) oraz ar't' 18 ust. 2 pkt
l5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2017 r. poz.
1875 i 2Ż32 oraz z 20|8 r. poz. 130) - na wniosek Wójta Gminy Jastrząb
uchwala się, co następuje:

s1.
Dokonuje się podziału gminy Jastrząb na stałę obwody głosowania i ustala ich
numęry' granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych zgodnie
z załącznikiem do nini ej szej uchwaĘ.

s2.
Traci moc Uchwała Nr XXIII/I 13l20l3 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 25
stycznia 2013 roku w sprawie podziału Grniny Jastrząb na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji
wyborczych.

s3.
Na niniejszą uchwałę wyborcotn w liczbie co najmniej 15-stu,, przysługuje
prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Radomiu w tęrrninię
5 dni od daty podania jej do publicznej wiadomości.

s4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

s5.
Uchwała wchodzi w życie po upĘwie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzierrniku
Urzędowym Woj ewództwa Mazowieckiego.

L

rnzswon\vlczłcv
l€dy cm\nX*IasEżębtu

wo7.|*hŁ".o



Załącznik
do uchwały Nr XLI/289/20l8
Rady Gminy w Jastrzębiu
z dnia 25.04.2018 r .

Wykaz staĘch obwodów głosowania na terenie Gminy Jastrząb, ich numery, granice
oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych

Nr
obwodu

głosowania

Granice obwodu Siedziba obwodowej komisji
wyborczej

Nr okręgu
wyborczego
w wyborach do
rady qminy

1. Sołectwa: J asftząb, Gąsawy
Plebańskie' Nowy Dwór,
orłów, Smiłów, Lipienice
Dolne, Lipienice Góme

Zespół Szkół Publicznych
w Jastrzębiu
ul. Kościuszki 51 b
26-502 Jasttząb

/ lokal dostosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych./

1'2,3' lŻ'9'6'
ll,l0

) Sołectwa: Gąsawy
Rządowe, Gąsawy Rządowe

-Niwy

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Gąsawach Rządowych
Gąsawy Rządowe 144 A
26-502 Jastrząb

14, 15, l3

3. Sołectwa: Kolonia KuŹnia,
KuŹnia, Wola Lipieniecka
DuŻa, Wola Lipieniecka
Mała

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Woli Lipienieckiej Dużej
Wola Lipieniecka Duża 41
26-502 Jastrząb

5,4,8,7


