
 

 

UCHWAŁA NR XXX/261/17 

RADY MIEJSKIEJ W RADOMYŚLU WIELKIM 

z dnia 27 października 2017 r. 

w sprawie zmiany Postanowienia Nr 47/2012 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 27 listopada 

2012 roku w sprawie podziału Gminy Radomyśl Wielki na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby 

radnych wybieranych w poszczególnych okręgach. 

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. 

poz. 1875) oraz art. 419 i art. 420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2017 r. 

poz. 15 i 1089) na wniosek Burmistrza Radomyśla Wielkiego – Rada Miejska w Radomyślu Wielkim uchwala, 

co następuje: 

§ 1. W Postanowieniu Nr 47/2012 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 27 listopada 2012 roku 

w sprawie podziału Gminy Radomyśl Wielki na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych 

w poszczególnych okręgach (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2012 r. poz. 2620), w związku Uchwałą Nr 

XXV/216/17 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy ulicy 

w Dulczy Wielkiej oraz uchwałą XXV/215/17 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim w sprawie zmiany 

nazwy ulicy zmienia się treść § 1 w sposób następujący: w tabeli zawierającej numer okręgu wyborczego, 

granicę okręgu wyborczego i liczbę radnych wybieranych w okręgu wprowadza się następującą zmianę:  

1) w okręgu wyborczym nr 14: 

- po ulicy „Słoneczna” dopisuje się ulicę „Cicha” 

2) w okręgu nr 3: 

- w miejsce ulicy „Zawadzkiego” wpisuje się ulicę „Tadeusza Zawadzkiego”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radomyśla Wielkiego. 

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Podkarpackiemu i Komisarzowi Wyborczemu 

w Tarnobrzegu. 

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

Województwa Podkarpackiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 5. Od uchwały wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza 

wyborczego w Tarnobrzegu w terminie 5 dni od daty jej podania do publicznej wiadomości. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

               Jan Miękoś 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 20 listopada 2017 r.

Poz. 3813



Uzasadnienie 

 

Wprowadzenie zmian do postanowienia Nr 47/2012 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 

27 listopada 2012 roku w sprawie podziału Gminy Radomyśl Wielki na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby 

radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wynika z konieczności dopisania nowopowstałej ulicy do 

okręgu wyborczego nr 14 w Dulczy Wielkiej oraz zmiany w okręgu wyborczym nr 3 dotychczasowej nazwy 

ulicy Aleksandra Zawadzkiego na nazwę imieniem Tadeusza Zawadzkiego. 

Uchwała nie powoduje zmian w podziale na okręgi wyborcze, a jedynie porządkuje dokonany 

postanowieniem podział. 
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