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UCHWAŁA NR XLVI/956/14
KU WOJ EWODZTWA PODKARPACK|EGO
z dnia 26 mala2014

r,

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału województwa podkarpackiego na
okręgi wyborcze, nadania im numerów, ustalenia ich granic orazliczby radnych
wybieranych do Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w poszczególnych okręgach.
Na podstawie art. 1B pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 199B r, o samorządzie
województwa (Dz. U, z 2013 r", poz 596 z pożn. zm.) ań, 421 § 1 w związku
z ań,459 § 1 oraz ań. 463 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz,U,
Nr 21 , poz, 112 z pożn. zm.) na wniosek Marszałka Wojewodztwa Podkarpackiego,
Sejm ik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:

§1

W uchwale Nr XLVll497l02 Sejmiku Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie podziału wojewodztwa podkarpackiego na

okręgi wyborcze, nadania im numerow, ustalenia ich granic oraz liczby radnych
wybieranych do Sejmiku Wojewodztwa Podkarpackiego w poszczególnych okręgach,
załącznik otrzymuje brzmienie, jakzałącznik do niniejszej uchwały,

§2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§3
1. Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Wojewodztwa Podkarpackiego oraz podaniu do publicznej

2.

wiadomościw sposob zwyczajowo przyjęty.
Po jednym egzemplarzu uchwały przesyła się kazdej radzie powiatu na obszarze
wojewodztwa podkarpackiego oraz Wojewodzie Podkarpackiemu i Komisarzowi
Wyborczemu w Rzeszowie,

§4
1. Od uchwały zainteresowanej radzie powiatu przysługuje prawo wniesienia skargi

2.

do Komisarza Wyborczego w Rzeszowie w terminie 5 dni od daty jej otrzymania.
Od uchwały wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia
skargi do Komisarza Wyborczego w Rzeszowie w terminie 5 dni od daty podania
jej do publicznej wiadomości w sposób zwyczalowo przyjęty.

Załącznik
do Uchwały Nr XLVll956l14
Sejmiku Województwa
Podkarpackiego
z dnia 26 mĄa 2014 r.

Podział województwa podkarpackiego na okręgi wyborcze, nadanie im
numerów, ustaIenie ich granic orazliczby radnych wybieranych do
Sejmiku Województwa Podkarpackiego w poszczególnych okręgach
Nr okręgu

wyborczego

Granice okręgu

Liczba radnych w okręgu

1

m. Rzeszów, powiaty: lezajski, łańcucki,
rzeszowski

8

2

powiaty: dębicki, mielecki, ropczyckosędziszowski, strzyzowski

6

3

m. Tarnobrzeg, powiaty: kolbuszowski,
nizański, stalowowolski, tarnobrzeski

5

4

m. Przemyśl, powiaty, jarosławski,
lubaczowski, p rzemyski, przeworski

6

5

m. Krosno, powiaty: bieszczadzki,
brzozowski, jasielski, krośnieński, leski,
sanocki
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