
ZARZĄDZENIE NR 31/2015
WÓJTA GMINY PIASKI

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzedowych obwieszczeń wyborczych i plakatów 
wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26 ze 
zmianami) art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., 
poz.594 ze zmianami), w związku w związku z Postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
4 lutego 2015 roku o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 roku, poz. 188)  
zarządza się,  co następuje:

§ 1. 1. Wyznacza się na terenie Gminy Piaski miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych 
obwieszczeń wyborczych:

1) słup ogłoszeń zlokalizowany w miejscowości Piaski, przy ul. 6 Stycznia,

2) tablica ogłoszeń po prawej stronie w budynku  Urzędu Gminy Piaski, ul. 6 Stycznia 1

2) tablice ogłoszeń w miejscowościach : Bodzewko Drugie, Bodzewko Pierwsze, Drzęczewo Pierwsze, 
Drzęczewo Drugie, Godurowo, Grabonóg, Lipie, Michałowo, Podrzecze, Rębowo, Smogorzewo, Strzelce 
Wielkie, Strzelce Małe, Szelejewo Pierwsze, Szelejewo Drugie.

2.  Wyznacza się na terenie Gminy Piaski miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie plakatów 
komitetów wyborczych:

1) tablice ogłoszeniowe na ogrodzeniu targowiska, położonego w miejscowości Piaski  przy ul. Dworcowej,

2) urządzenia tymczasowe komitety wyborcze  mogą umieszczać na terenie przy świetlicach wiejskich 
w miejscowościach : Bodzewo, Drzęczewo Pierwsze, Grabonóg, Godurowo Michałowo, Lipie, Strzelce 
Wielkie, Podrzecze, Rębowo, Smogorzewo, Strzelce Małe.

§ 2. Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania 
szkód.

§ 3. W innych miejscach niż wymienionych w§ 1 umieszczanie plakatów i haseł  wyborczych wymaga 
uzgodnienia z właścicielem lub zarządcą nieruchomości.

§ 4. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na 
terenie Gminy Piaski, a także poprzez zamieszczenie jego treści Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Piaski, 
www.piaski-wlkp.pl

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt

Wiesław Glapka
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