Uchwala nr XIIII117 /2012
Rady Gminy Lipinki Luzyckie
z dnia 27 wrzdnia 2012 roku

w sprawie: podzialu gminy na stale obwody glosowania, ustalenia ich numerow,
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Na podstawie art. 12 § 1, § 2, § 3, § 11 i § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks
wyborczy (Oz. U. Nr 21, poz. 112 z p6zn. zm.) w zwiqzku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzajqce ustawt( - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21,
poz. 113 z p6in. zm .) na wniosek W6jta Gminy - uchwala, co nastt(puje:
§ 1.
Ookonuje sit( podzialu Gminy Lipinki Luzyckie na 4 stale obwody glosowania.
§ 2.
Numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych okresla zalqcznik
do niniejszej uchwaly.
§ 3.
Wykonanie uchwaly powierza sit( W6jtowi Gminy.
§ 4.
Uchwala podlega przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu
w Zielonej G6rze.
§ 5.
Uchwala podlega ogloszeniu w Ozienniku Urzt(dowym Wojew6dztwa Lubuskiego
oraz podaniu do publicznej wiadomosci poprzez publikacjt( na tablicach ogloszen
oraz w BIP-ie.
§ 6.
Przepisy uchwaly majq zastosowanie do kadencji organ6w stanowiqcych jednostek
samorzqdu terytorialnego i kadencji w6jt6w, nastt(pujqcych po kadencji, w trakcie kt6rej
uchwala weszla w zycie.
§ 7.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjt(cia.

PIlZEWOD~l l«Dy
lre~a

Zal<tcznik do uchwaly nr XIIII11 7/2012
Rady Gminy Lipinki Luzyckie
z dnia 27 wrzesnia 2012 r.

Podzial Gminy Lipinki LUZyckie
na obwody glosowania

Nr obwodu
glosowania

Granica obwodu

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej

1

Miejscowosci: Boruszyn; Cisowa;
Suchleb; Tyliczki ; Zaj~czek
Lipinki Luzyckie : ul. Gorna, ul.L~czna,
ul.Piaskowa, ul.Sloneczna, ul.Szkolna,
ul.Zarska, ul.Glowna od nr 1 do nr 3 ;

Zespol
Szkolno-Przedszkolny
w Lipinkach Luzyckich
ul. Szkolna 7

2

Miejscowosci: Gorka;
Lipinki Luzyckie : ul.Glowna od nr 4 do
konca , ul.Spokojna , ul.Osiedle
Luzyckie, ul.Spacerowa, ul.Osiedle
Kolejowe, ul.Nadrzeczna, ul.K~ielowa,
ul.Parkowa, ul.Zatorze, ul.Tunelowa

Lokal swietlicy wiejskiej
w Li pinkach LUZyckich

3

Miejscowosc: Grotow

Swietlica wiejska
w Grotowie

4

Miejscowosci : Pietrzyk6w; Piotrowice;
Brzostowa; Sieciej6w

Swietlica wiejska
w Pietrzykowie

