INFORMACJA
NOWY PODZIA GMINY TYMBARK
NA OKR GI WYBORCZE
W dniu 6 sierpnia br. na XXXIX sesji - Rada Gminy Tymbark Uchwa nr
XXXIX/247/2014
dokona a podzia u gminy na 15 jednomandatowych okr gów
wyborczych, które maj zastosowanie do wyboru Rady Gminy. Podzia u dokonano
zgodnie z Ustaw z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy i zgodnie z t ustaw
wyborcom w liczbie co najmniej 15-stu, przys uguje prawo wniesienia skargi na uchwa
do Komisarza Wyborczego w Nowym S czu w terminie 5 dni od daty podania jej do
publicznej wiadomo ci.
Uchwa a Nr XXXIX/247/2014
Rady Gminy Tymbark
z dnia 6 sierpnia 2014 roku
w sprawie podzia u Gminy Tymbark na okr gi wyborcze
Na podstawie art. 419 § 2 i § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks
wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz dzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) na wniosek
Wójta Gminy - Rada Gminy Tymbark uchwala, co nast puje:
§1
Dokonuje podzia u Gminy Tymbark na 15 jednomandatowych okr gów wyborczych.
§2
Numery, granice oraz liczb radnych wybieranych w poszczególnych okr gach
wyborczych okre la za cznik do niniejszej uchwa y.
§3
Uchwa a podlega przekazaniu Wojewodzie Ma opolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu
w Nowym S czu.
§4
Uchwa podaje si do publicznej wiadomo ci poprzez zamieszczenie w Biuletynie
Informacji Publicznej i na tablicy og osze w Urz dzie Gminy oraz wywieszenie na
tablicach og osze w so ectwach Gminy Tymbark.
§5
Na ustalenia Rady Gminy w sprawie okr gów wyborczych, podj te w niniejszej
uchwale, wyborcom w liczbie co najmniej 15, przys uguje prawo wniesienia skargi do
Komisarza Wyborczego w Nowym S czu w terminie 5 dni od daty podania do
publicznej wiadomo ci niniejszej uchwa y.
§6
Traci moc Uchwa a Nr XXI/127/2012 Rady Gminy Tymbark z dnia 25 wrze nia 2012
roku w sprawie podzia u Gminy Tymbark na okr gi wyborcze oraz ustalenia ich
granic, numerów i liczby radnych wybieranych w ka dym okr gu.
§7
Wykonanie uchwa y powierza si Wójtowi Gminy Tymbark.
§8
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia i podlega og oszeniu w Dzienniku
Urz dowym Województwa Ma opolskiego.
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Za cznik
do uchwa y Nr XXXIX/247/2014
Rady Gminy Tymbark
z dnia 8 sierpnia 2014 r.
Granice okr gu wyborczego
Liczba radnych
wybieranych
w okr gu
so ectwa Piekie ko
osiedla po prawej stronie drogi powiatowej
1
Tymbark – ososina Górna
so ectwa Piekie ko
osiedla po lewej stronie drogi powiatowej Tymbark
1
– ososina Górna
so ectwa Pod opie
osiedla; Sobczakówka, Tajdusiówka, Kapralówka,
Dyrlówka,
Jasna, Szewce, Wysmolce, Rola,
1
Kucówka, Dora , Putówka, Przymiarki.
so ectwa Pod opie
od osiedla Jakubówka, Pi toniówka do granicy
1
z
osiedlami
nale cymi
do
Parafii
Rzymskokatolickiej w Tymbarku.
so ectwa Pod opie
osiedla;
Podlas,
Smagówka,
Kapicówka,
Bogaczówka, Kurkówka Bubulówka, Bokówka,
Pasterniki.
so ectwa Tymbark
osiedle; Podlas, ulice; S decka, Ko cielna.

1

1

so ectwa Tymbark
ulice; Polna, Ogrodowa, Szkolna, Rynek.
1
8
cz so ectwa Tymbark
ulice; Kazimierza Wielkiego, S oneczna, osiedle
1
Podwisio ki.
9
cz so ectwa Tymbark
1
osiedla; W glarka, Zaolzie, Pasterniki, ulice: Armii
Krajowej, Rzeczna, Przemys owa, nr budynków
162, 163, 624.
10
cz so ectwa Tymbark
osiedla; Zawodzie, Kopana Droga, Nad Stadionem,
1
budynki nad ulic Nowy Dworek, nr budynków 255,
261, 408.
11
cz so ectwa Tymbark
1
osiedle Nowy Dworek, budynki po prawej stronie ul
in . Marka od granicy z ulic Nowy Dworek.
12
cz so ectwa Tymbark
osiedla; Zmulizko, Kuligówka, Glinki,
gi, Dora ,
1
Przymiarki, Malarzówka, Sikornica, Dudówka,
Kozakówka,Zagórcze, Woderówka, budynki po
prawej stronie ul. in . Marka do granicy z ulic
Nowy Dworek, nr budynków 190, 192
13
cz so ectwo Zamie cie
osiedla; Szwabówka, Malarzówka, Brodkówka,
1
Zagroda, Pasykówka, Skrzatki, Puty,
14
cz so ectwo Zamie cie
osiedla; So tystwo, Trybucówka, Podgóra, Tajdusie,
1
Sowy, Góry- Rysie, Przylaski.
15
so ectwo Zawadka
1
Zast pca Przewodnicz cego Rady
(-) Pawe Le niak
Tymbark, dnia 07 sierpnia 2014 r.
Opracowa a: Stanis awa Kaptur

