
UCHWAŁA  Nr  V/31/2015                            

 Rady Gminy Niwiska 

  z dnia  26 lutego 2015r. 

 

 

zmieniająca uchwałę Nr XXV/160/2012 Rady Gminy Niwiska z dnia 18 października 
2012r. w sprawie podziału gminy Niwiska na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic                 

i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 

 

 

Na podstawie art. 18 , ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 419, art. 420, § 1 i art. 421 ustawy z dnia 

5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.) na wniosek Wójta 

Gminy Niwiska – Rada Gminy Niwiska uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W związku z wprowadzeniem w sołectwie Kosowy nazewnictwa ulic, w  załączniku do 

uchwały Nr XXV/160/2012 Rady Gminy Niwiska z dnia 18 października 2012r. w sprawie 

podziału Gminy Niwiska na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby 

radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2012 r. 

poz. 2232) - w tabeli zawierającej nr okręgu wyborczego, granicę okręgu wyborczego i liczbę 

radnych wybieranych w okręgu; opisy granic okręgów wyborczych nr 8 i nr 9 otrzymują 

nowe brzmienie : 

 

1)  nr 8, „Sołectwo Kosowy, ulice: Piaskowa numery nieparzyste  od 1 do 27 i parzyste od 8  

do 12, Zielona, Szkolna numery nieparzyste oraz numery parzyste od 68 do końca, Spacerowa 

numery parzyste od 2 do 12, Mielecka numery parzyste od 48 do końca i nieparzyste od 43 do 

końca, Ks. Jerzego Popiełuszki, Św. Jana Pawła II numery parzyste od 2 do 40”; 

 

2) nr 9, „Sołectwo Kosowy, ulice: Piaskowa numery parzyste od 2 do 6 i od 14 do końca 

i nieparzyste od 29 do końca, Leśna, Pańska, Nowa, Słoneczna, Spokojna, Majowa, Św. Jana 

Pawła II numery nieparzyste od 1 do 33, Polna, Szkolna numery parzyste od 2 do 66, 

Mielecka numery parzyste od 2 do 46 i nieparzyste od 1do 41, Dworska, Cicha”,  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 



§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Podkarpackiemu i Komisarzowi 

Wyborczemu w Tarnobrzegu. 

 

§ 4. 1. Uchwalę podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

2. Na ustalenia Rady Gminy w sprawie okręgów wyborczych wyborcom, w liczbie co 

najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu 

w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

(-) mgr Robert Róg 


