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Zarzlldzenie Nr 0050.26.2020 

W6jta Gminy Siubice 


z dnia 26 marca 2020 r. 


w s!lrawie: 	 wyznaczenia na obszarze Gminy Siubie. miejsc przeznaczonych 
na bezplatne umieszczanie urz~dowych obwieszczen 
wyborczych i plakatow komitet6w wyborczych. 

Na podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marc~ 1990 r. 0 samofZ'!dzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ') oraz art. 114 ustawy z dnia 
5 styeznia 2011 r. Kod.ks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz., 684 ze zm2), 
w zwiljZku z postanowieniem Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
5 lutego 2020 r. w sprawie zarz,ijdzenia ",ybor6w Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 184) zarzlld7.am, eo nasttpuje: 

§l 

Wyznaczam na obszarze Gminy Siubice nast~puj~ce miejsca przeznaczone 
na bezplatne mnieszczanie urz~dowych obwieszczen wyborczych: 

I) soleckie tablice ogloszen, 
2) tabliee ogloszen w Urz~dzie Gminy Slubi.e 
3) slupy ogloszeniowe w Siubicach. 

§2 

Wyznaczam na obszarze Gminy Siubice nast~puj~ce miejsca przeznaczone 
na bezplatne urnieszczanie plakatow komitet6w wyborczych: 

1) wiata przystankowa II.' miejscowoSci Boncza, usytuowana przy drodze 
wojew6dzkiej w poblizu zlikwidowanej szkoly, 

2) ""iata przystankowa w mJeJseowoscl Budy, usytuowana przy 
skrzyzowaniu drogi wojew6dzkiej z droga powiatow~ 

3)wiata przystankowa w miejscowosci Grabawiec, usytuowana przy drodze 
powiatowej, 

4)wiata przystankowa w miejscowoSci Grzyb6w, usytuowana przy drodze 
wojew6dzkiej, 

5) wiata przystankowa w miejscowoSci Jamno, usytuowana przy drodze 
powiatowej, 

6)wiata przystankowa w miejscowosci Juli,zew, usytuowana przy drodze 
powiatowej w poblizu sklepow, 
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7) wiata przystankowa w miejseowosei Nowosiadlo, usytuowana przy 
drodze powiatowej, 

8)wiata przystankowa w miejscowoSci Piotrkowek, usytuowana przy drodze 
powiatowej, w poblizu sklepu i szkoly, 

9) wiata przystankowa w rniejscowosci Potok Bialy, usytuowana przy 
drOOze powiatowej, 

10) wiata przystankowa w miejscowosci Slubice, usytuowana przy drodze 
wojew6dzkiej, w poblizu aptckl, 

ll)wiata przystankowa w miejscowosci Studzieniec, usytuowana przy drOOze 
wojew6dzkiej, w poblizu cegielni, 

12) wiata przystankowa w rniejscowosci WillCzernin Polski, usytuowana przy 
drodze powiatowej w poblizu szkoly, 

13) wiata przystankowa w miejscQwosci WymySle Polskie, usytuowana przy 
drodze powiatowej, 

14)wiata przystankowa w miejscowosci Zyck Polski, usytuowana przy 
drodze powiatowej w poblizu kosciola, 

15) slupy ogloszeniowe w miejscowoSci Slubice, usytuowane przy drodze 
wojew6dzkiej. 

§3 

I. 	 Plakaty komitet6w v.yborczych oalcry urnieszczac w sposab umozliwiaj~cy 
ieh usuni~cie bez powodowania szk6d. 

2. 	 Plakaty i has!a wyborcze oraz urz~dzenia og!oszeniowe nieusuni~te przez 
zobowi~ych do tego pelnomocnik6w wyborczych w tClTI1inie 30 dni 
po dniu wyborow zostan~ usuni~te na koszt zobowi~nych. 

§4 

Przcpisy § \, §2 i §3 stosuje si~ odpowiednio w przypadku przeprowadzenia 
ponownego glosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

§5 

ZarZlldzenie podlega podaniu do publicznej wiadomosci poprzez wywieszenie 
na tablicy OgIOS7.et1 Urz~u Gminy Slubicc oraz zarnieszczenie w Biuletynie 
InfolTI1acji Publicznej Gminy Slnbice. 

§6 

ZarZlldz.enie wchodzi w zyeie z dniem podpisania. 
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