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Poz. 2781
UCHWAŁA NR XVIII/130/2012
RADY GMINY BEJSCE
z dnia 26 września 2012 r.

w sprawie podziału gminy Bejsce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
Na podstawie art. 419 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn.
zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy
(Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy z dnia 17 września 2012 roku uchwala się co
następuje:
§ 1. Dokonuje się podziału gminy na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.
§ 2. Numery i granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym określa załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bejsce.
§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Komisarzowi
Wyborczemu w Kielcach II.
§ 5. Przepisy uchwały mają zastosowanie do kadencji Rady Gminy Bejsce i kadencji Wójta Gminy Bejsce
następującej po kadencji, w trakcie której uchwała niniejsza weszła w życie.
§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
2. Niniejsza uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres dziesięciu dni to jest od dnia
27 września 2012 roku do dnia 06 października 2012 roku włącznie na tablicach ogłoszeń w każdym sołectwie
gminy Bejsce.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 8. Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do
Komisarza Wyborczego w Kielcach II, w terminie 5 dni od daty podania niniejszej uchwały do do publicznej
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
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