Zarządzenie 14/2015
Wójta Gminy Rzeczyca
z dnia 10 kwietnia 2015 r.
w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Rzeczyca miejsc przeznaczonych na
bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów
wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( t.j. Dz. U. z 2013, poz. 594, poz. 645, poz1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 114 ustawy
z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, 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, Nr
217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, poz. 951, poz. 1529, z 2014 r. poz. 179, poz. 180, poz. 1072)
w związku z postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r.
w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 188)
zarządza się, co następuje:

§ 1. Zapewnia się na terenie Gminy Rzeczyca miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie
urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów wyborczych komitetów wyborczych:
1) tablice ogłoszeń zlokalizowane:
a) w miejscowości Rzeczyca przy:
- ul. Mazowieckiej,
- ul. ks. J. Kitowicza,
b) w miejscowościach: Bartoszówka, Bobrowiec, Brzeg, Brzozów, Glina, Grotowice, Gustawów,
Jeziorzec, Kanice, Kawęczyn, Lubocz, Łęg, Roszkowa Wola, Sadykierz, Wiechnowice,
Zawady,
2) słupy ogłoszeń zlokalizowane:
a) w miejscowości Rzeczyca przy:
- ul. ul. Prez. I. Mościckiego (obok budynku urzędu gminy),
- ul. ul. ks. J. Kitowicza (obok budynku kościoła);

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

§ 3. Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe nieusunięte przez zobowiązanych do tego
pełnomocników wyborczych w terminie 30 dni po dniu wyborów zostaną usunięte na koszt
obowiązanych.

§ 4. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach
ogłoszeń na terenie Gminy Rzeczyca, a także poprzez zamieszczenie jego treści w Biuletynie
Informacji Publicznej Gminy Rzeczyca.

§ 5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy
Marek Kaźmierczyk

