
UCHWAŁA NR XIX/105/2012
RADY GMINY W RADKOWIE

z dnia 27 listopada 2012 r.

w sprawie podziału gminy Radków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic  oraz 
siedzib obwodowych komisji wyborczych 

Na podstawie art. 12 § 2 , § 11 i § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy /Dz. U. Nr 21 poz. 
112 z późn. zm./ w związku z art.14 ust.1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.  Przepisy wprowadzające ustawę – 
Kodeks wyborczy / Dz. U. Nr 21,  poz. 113 z późn. zm./ Rada Gminy w Radkowie działając na wniosek  Wójta 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się podziału gminy Radków na trzy stałe  obwody głosowania. 

§ 2. Numery , granice oraz siedziby obwodowych komisji  wyborczych określa załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Komisarzowi 
Wyborczemu w Kielcach I. 

§ 5. Przepisy uchwały mają zastosowanie do kadencji Rady Gminy w Radkowie, kadencji Wójta Gminy 
Radków następujących po kadencji , w trakcie której uchwała weszła w życie. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia po podaniu  do publicznej wiadomości w sposób 
zwyczajowo przyjęty w gminie Radków. 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym  Województwa. 

§ 8. Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do 
Komisarza Wyborczego w Kielcach I , w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości 
w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
w Radkowie 

Krzysztof Błaut

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 15 stycznia 2013 r.

Poz. 278



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/105/2012 

Rady Gminy w Radkowie 

z dnia 27 listopada 2012 r. 

 

Numer 
obwodu 

głosowania 
Granice obwodu głosowania 

Siedziba obwodowej 
komisji wyborczej 

 

sołectwo Bałków 

sołectwo Bieganów 
sołectwo Brzeście 

1 

sołectwo Ojsławice 

Ośrodek Zdrowia 
Bieganów 43 

 

część sołectwa Chycza od nr 
1 do 63 

część sołectwa Chycza od nr 
64 do końca 

sołectwo Kossów od nr 1 do 
119 

sołectwo Kwilina + sołectwo 
Dębnik (Dzierzgów od nr 
114 do końca) + sołectwo 

Nowiny (Kossów od nr 120 
do końca) 

2 

sołectwo Świerków 

Warsztaty Terapii 
Zajęciowej 
Kossów 68 

 

sołectwo Dzierzgów od nr 
1 do 113 

sołectwo Krasów 
część sołectwa Radków od nr 

1 do 70 
część sołectwa Radków od nr 

71 do 156 
część sołectwa Radków od nr 

157 do końca + sołectwo 
Sulików 

3 

sołectwo Skociszewy 

Szkoła Podstawowa 
Radków 88 
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