ZARZĄDZENIE NR VIII/114/2019
BURMISTRZA ZABŁUDOWA
z dnia 19 sierpnia 2019 r.
w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych 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 (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.) w związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2019 r., poz. 1506) zarządzonych na
dzień 13 października 2019 r. zarządza się, co następuje:
§ 1. 1 Wyznacz się na terenie Gminy Zabłudów miejsca przeznaczone na bezpłatne
umieszczanie:
1) Urzędowych obwieszczeń wyborczych:
a) tablice ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zabłudowie,
b) tablice ogłoszeń jednostek pomocniczych (sołectw) Gminy Zabłudów,
c) tablice ogłoszeń jednostek organizacyjnych Gminy Zabłudów, będących jednocześnie
siedzibami obwodowych komisji wyborczych tj:
- Szkoła Podstawowa w Zabłudowie,
- Szkoła Podstawowa w Dobrzyniówce,
- Szkoła Podstawowa w Rafałówce,
- Świetlica Wiejska w Kurianach,
- była Szkoła Podstawowa w Zwierkach,
- Wiejski Dom Kultury w Krynickich,
- Wiejski Dom Kultury w Rybołach,
- Świetlica Wiejska w Halickich,
d) słupy ogłoszeniowe:
- w Zabłudowie przy ul. Kalwińskiej,
- w Rybołach.
2) Plakatów komitetów wyborczych:
a) słupy ogłoszeniowe:
- w Zabłudowie przy ul. Kalwińskiej,
- w Rybołach,
b) tablice ogłoszeń jednostek pomocniczych(sołectw) Gminy Zabłudów.
§ 2. Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez
powodowania szkód.
§ 3. Komitety wyborcze obowiązane są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów plakaty
i hasła wyborcze.
§ 4. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej Gminy
Zabłudów, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

