Informacja Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 3 września 2014 roku

Informacja
Marszałka Województwa Małopolskiego
z dnia 3 września 2014 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych
wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie wojewódzkiej komisji wyborczej dla wyborów do Sejmiku
Województwa Małopolskiego.
Działając na podstawie art. 422 w związku z art. 459ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn.
zm.1) w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad
powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. poz. 1134),
podaję do wiadomości publicznej informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym
okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Krakowie.
Numer okręgu
wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych
wybieranych w okręgu
wyborczym

1

powiaty: olkuski, chrzanowski, oświęcimski

5

2

powiaty: miechowski, proszowicki, krakowski, wielicki

6

3

m. Kraków

8

4

powiaty: wadowicki, myślenicki, suski, nowotarski, tatrzański

7

5

powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski, m. Tarnów

7

6

Powiaty: limanowski, gorlicki, nowosądecki, m. Nowy Sącz

6

Siedziba Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Krakowie mieści się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w
Krakowie, ul. Basztowa 22, 1 piętro, pokój nr 137.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
(-)
Marek Sowa

1) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr
147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.
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