
UCHWAŁA NR XXIX/182/2018
RADY GMINY ŁABUNIE

z dnia 18 kwietnia  2018r.

w sprawie  podziału Gminy Łabunie na stałe obwody głosowania,  ustalenia ich numerów, granic oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art.12 § 2,3,11,12 i 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2017r.
poz. 15, z późn. zm.)  oraz  art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu
zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów
publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 130)
na wniosek Wójta Gminy Łabunie, Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Łabunie na stałe obwody głosowania oraz ustala się ich numery, granice i
siedziby obwodowych komisji wyborczych, zgodnie z załącznikiem do  niniejszej uchwały.

§ 2. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się Wojewodzie Lubelskiemu i Komisarzowi Wyborczemu
w Zamościu.

§  3. Uchwałę  podaje  się  do  publicznej  wiadomości   poprzez  zamieszczenie  w  Biuletynie  Informacji
Publicznej Urzędu Gminy Łabunie oraz na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Łabunie. 

§ 4.  Na uchwałę rady gminy wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do
komisarza wyborczego, w terminie 5 dni od daty podania jej do publicznej wiadomości. 

§ 5. Tracą moc uchwały;
1. Uchwala Nr XVI/105/2012 Rady Gminy Łabunie z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie  podziału Gminy
Łabunie na stałe obwody głosowania (Dz.Urz. Woj. Lubelskiego poz. 4370).
2. Uchwala Nr XXVI/175/2014 Rady Gminy Łabunie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie  zmiany siedzib
obwodowych komisji wyborczych (Dz.Urz. Woj. Lubelskiego poz. 838).
3.  Uchwala Nr VII/34/2015 Rady Gminy Łabunie z dnia  24 czerwca 2015r. w sprawie  zmiany siedzib
obwodowych komisji wyborczych (Dz.Urz. Woj. Lubelskiego poz. 2300).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

            Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                                   Elżbieta Kuźma


