OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Niebylec
z dnia 21 sierpnia 2018 r.
o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych Rady Gminy
Niebylcu wybieranych
w każdym okręgu wyborczym
oraz o wyznaczonej
siedzibie gminnej komisji wyborczej, powołanej dla przeprowadzenia
głosowania
w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
w

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 20 II r. Kodeks wyborczy (t. j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 754 z późno zrn.), oraz uchwały Nr XLIIl/224/20 18 Rady Gminy w Niebylcu
z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Niebylec na okręgi wyborcze, ustalenia ich
granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym w każdym okręgu wyborczym,
podaję do wiadomości wyborców informację o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach
i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie
Gminnej Komisji Wyborczej w Niebylcu, powołanej dla przeprowadzenia
wyborów
samorządowych, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Nr okręgu
wyborczego
1

Granice okręgu

Liczba radnych
wybieranych w okręgu

sołectwa:
I

Blizianka
Niebylec
2

sołectwa:
1

3

Gwoździanka
Małówka
sołectwo Gwoźnica Dolna

4

sołectwo Konieczkowa od nr l do nr 130

l

5

sołectwo Konieczkowa od nr 13 l do końca

l

6

sołectwo Gwoźnica Górna od nr I do nr 277

l

7

sołectwo Gwoźnica Górna od nr 281 do

l

8

sołectwo Jawornik od nr I do nr 287

I

9

sołectwo Jawornik od nr 294 do końca

I

10

sołectwo Baryczka

l

II

13

sołectwo Połomia od nr 5 do nr 119, od nr 401
do nr 460 i od nr 547 do końca
sołectwo Połornia od nr 121 do nr 400 i od nr
461 do nr 545
sołectwo Lutcza od nr l do nr 270

14

sołectwo Lutcza od nr 271 do nr 547

l

15

sołectwo Lutcza od nr 548 do końca

1

12

Siedzibą

Gminnej

I

końca

Komisji Wyborczej w Niebylcu

1
l
I

będzie Urząd Gminy Niebylec,

p. nr II, tel. 172773002.

WÓJT GMINY
ZBIGNIEW KORAB

