
UCHWAŁA NR XXXVIII/325/14
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE

z dnia 27 marca 2014 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXIV/201/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 października 2012r. 
w sprawie podziału Gminy Włoszczowa 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. z 2011r. Nr 21, poz. 
112 ze zm.) Rada Miejska działając na wniosek Burmistrza Gminy Włoszczowa uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXIV/201/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 października 
2012r. w sprawie podziału Gminy Włoszczowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby 
radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym wprowadza się, następujące zmiany:

1) w okręgu Nr 3, w kolumnie „granice okręgu” po wierszu 11 „Pocztowa” dodaje się wiersz o treści: „Rondo 
Przemysława Gosiewskiego”

2) w okręgu Nr 4, w kolumnie „granice okręgu” po wierszu 12 „Słowackiego” dodaje się wiersz o treści: 
„Spacerowa”,

3) w okręgu Nr 9, w kolumnie „granice okręgu”:

a) po wierszu 5 „ Kusocińskiego od nr 1 do nr 5 nieparzyste i od nr 2 do nr 4 parzyste” dodaje się wiersz 
o treści: „Rondo Narodowych Sił Zbrojnych”,

b) po wierszu 10 „Wschodnia” dodaje się wiersz o treści: „Zacisze”,

c) w wierszu 4 zapis: „Ks. Kardynała K. Wyszyńskiego” zastępuje się zapisem: „Księdza Kardynała S. 
Wyszyńskiego”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Włoszczowa.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia po podaniu do publicznej wiadomości w sposób 
zwyczajowo przyjęty w Gminie Włoszczowa.
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§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

 Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Marian Hebdowski
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