
UCHWAŁA Nr )co(vl/z 32/ 201 4

'RADY GMINY GOZD

z drua 18 czerwca 2AL4r.

w sprawie zmiany Uchwały o podziale Gminy Gózd na okręgi nyborcze oraz ustalenia
ich granic, numerów i liczby radnych nybieranych w każdym okręgu

Na podstawie ał:t. 419 $ 2 i 4 ustalvy z dnia 5 styczrria Ża1I r. - Kodeks wyborczy
(Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zmianamt)

Rada Gminy, działając na wniosek Wójta Gminy uchwalą co następuje:

s1.

W załączniku do UchwĄ nr )o(IIl134l20I2 Rady Gminy Gózdzdna21 września}alZr.
w sprawie podziału Gminy Gózdna okręgr wyborcze oraz usta]enia ich granic' numerów
iŁiczby radnych wybieranych w kazdym okfęgu, prosĘe się błędy w pisowni rrLary

miejscowości oraz uściśla się granice okręgów:

1) w okręgu wyborczym. nr 5 prosfuje się pisownię nazwy sołectwa która brzrri;
,,Kuczki-Kolonia od nr 1 do nr 60A i w 73 i 7 4" .

2) w okręgu wyborczym nr 6 prostuje się pisownię nazwy sołectwa która branri; +:

,,Klwatka Królewska'' , orńzrnienia się zapis Małęcąm Pieńki w tym ul. Dziilkówą
na: ,,Małęczyn od nr 6la do nr 73, oraz Małęczyn ul.Działkowa''.

3) w okręgu wyborcąłn nr 7 prostuje się pisownię nazwy sołectwa która brzmi;

,, Klwatka Królewska od nr 68 do końca'' .

4) w okręgu wyborcąłn nr 8 uściśla się granice okręgu w skład którego wchodzi:

,,Sołectwo Małęczyn Nowy : ul. Szkolną ul. Bankowa, ul. Kościelną ul. Lubelską
ul. Słoneczrra''.

5) w okręgu wyborcąłn nr 9 uściśla się granice okręgu w skład którego wchodzi:

,,Sołectwo Małęcryn Stary: ul. Makowską ul. Księdza Ignacego Ziembickiego,
ul. Wschodniąul. Zacbodnią ul. Radomską ul. Pogodna'''

6) w okręgu wyborczym nr 10 prosfuje się pisownię nazlyy sołectwa która brznri;

,,Kuczki-Ko1onia''. Ą
7) w okręgu wyborczym nr 12 prostuje się pisowni ęrrazvqy sołecnii lrtóra,6rzmi; -

,,Kuczki-Wieś''.
s) w okręgu wyborczym nr 14 prostuje się pisownię nazwy sołectwa k1óra brzmi;

,,Kłonówek-Ko1onią Kłonówek -Wieś''.



$2.

Wykonanie uchwały powierzasię Wójtowi Gminy Gózd'

$3.

od niniejszej uchwĄ przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w

terminie 5 dni od dnia podania uchwĄ do publicznej wiadomości

$4.

Uchwała podlega przskazarttuWojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu

w Radomiu.
ss.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

otazrLat'uti"u"t' ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach.

s6.

Uchwała wchodzi w Ąrciepo upĘwie 14 dni od dnia ogłoszenia Dzienniku Urzędow5nrt

Woj ewództwa Mazowieckiego


