ZARZĄDZENIE NR WG.0050.66.2020
WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY
z dnia 2 czerwca 2020 r.
w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
komitetów wyborczych.
Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019r. poz. 684 ze zm.)
art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.),
art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 02 czerwca 2020 r.o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020r. z możliwością głosowania korespondencyjnego
(Dz. U. z 2020 r. poz. 979) w związku z Postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
03 czerwca 2020r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r.
poz. 988), zarządzam, co następuje.
§ 1.
1. Zapewnia się na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczenie:
1) urzędowych obwieszczeń wyborczych- tablice informacyjne zlokalizowane w sołectwach
Gminy Sitkówka-Nowiny,

na terenie

2) plakatów wyborczych komitetów wyborczych – tablice informacyjne zlokalizowane w sołectwach na
terenie Gminy Sitkówka-Nowiny.
2. Wykaz sołectw z tablicami informacyjnymi o których mowa w ust. 1 , określa załącznik nr 1 do
niniejszego zarządzenia.
§ 2. Umieszczanie plakatów lub haseł w innych miejscach niż tablice ogłoszeń, wymaga uzgodnieniaz
właścicielem lub zarządcą nieruchomości.
§ 3. Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć
bezpowodowania szkód.
§ 4. Plakaty i hasła wyborcze oraz tymczasowe urządzenia ogłoszeniowe nieusunięte przez zobowiązanych
do tego pełnomocników wyborczych w terminie 30 dni po dniu wyborów, zostaną usunięte na koszt
zobowiązanych.
§ 5. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości oraz umieszczeniu na tablicy ogłoszeńw
Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sitkówka-Nowiny.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
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Załącznik nr 1 do zarządzenia
Nr WG.0050. .2020

Wykaz sołectw z tablicami informacyjnymi przeznaczonymi na bezpłatne umieszczenie
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych:
1. Nowiny
2. Sołectwo Bolechowice
3. Sołectwo Kowala
4. Sołectwo Wola Murowana
5. Sołectwo Szewce – Zawada
6. Sołectwo Zgórsko-Zagrody
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