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Zarządzenienr ..ź...tzots
Wójta Gminy Leoncin

z dniaZ3 marca2}l5 r.
w sprawie zapewnienia bezpłatnegoumieszczania urzędowych obwieszczeń wyborcrych
i plakatów wsrystkich komitetów wyborcrych oraz podania wykazu tych miejsc do
publicznej wiadomoŚci.
Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia f}ll r . - Kodeks wyborczy (tekst
jedn. Dz' U.2011 r' Nr 2I poz. 1I2 zpóżn.zm,), art. 30 ust. 1 ustawyz dnia 8 marca 1990r.
o samorządziegminnym (tekstjedn. Dz' U. z2013 r' poz,594) w związku postanowieniem
Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 20|5 r, o zarządzeniu wyborów
PrezydentaRzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z20I5 r. poz, I88) zarządza się,co następuje:

$1
Wyznacza się na terenie Gminy tablice sołeckie jako miejsca ptzeznaczone na bezpł'atne
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczy ch oraz plakatów wyborczych komitetów
wyb orczych z godni e z zł.ącznikiemdo nini ejszego zar ządzenia.

$2
Plakaty i hasławyborcze na|ezy umieszczac w taki sposób' aby moinaje było usunąćbez
powodowania szkód.

$3
Plakaty i hasławyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowenie usunięte przez zobowiązanych do
tego pełnomocników wyborczych w terminie 30 dni po dniu wyborów zostaną usunięte na
koszt obowiązanych zgodnie z art, 110 $ 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r' Kodeks
wvborczv.

$4
Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy
ogłoszeńw Urzędzie Gminy Leoncin, atakŻe poprzez zamieszczeniejego treściw Biuletynie
informacji publiczne Urzędu Gminy w Leoncinie.

$s
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Wójta Gminy Leoncinz dnia23 marca2}I5r,

Wykaz miejsc ptzeznaczonych na bezptatneumieszczenie urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
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Leoncin
Nowa Dąbrowa
Nowe Grochale
Nowa Mała Wieś
Nowe Polesie
Nowv Secvmin
Nowv Wilków

ośniki

Secymin Polski
StaręPolesie
Stanisławów
StaraDabrowa
W lków nad Wisła
W lków Polski

OPIS MIEJSCA
Tablica osłoszeńkoło sołtvsa
Tablica ogłoszeńkoło sołtysa
Tablica ogłoszeńkołosołtysa
Tablica ogłoszeńprzy targowisku
Tablica osłoszeńkoło sołtvsa
Tablica ogłoszeńkoło spółdzielniw Starych Grochalach
Tab ica ogłoszeńkoło sołtysa
Tab ica ogłoszeńna przestankuw Nowym Polesiu.
Tab ica ogłoszeńkoło sołtysa
Tab ica osłoszeńkoło sołtvsa
Tab ica ogloszeńkołosołtysa
Tab ica osłoszeńkoło sołtvsa
Tab ca ogłoszeńkoło sołtysa
Tab ica ogłoszeńkoło sołtysa
Tab ica ogłoszenprzyośrodkuZHP
Tab ica osłoszeńkoło wału
Tab ica ogłoszeńkoto sklepu
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