ZARZĄDZENIE NR 109/2019
WÓJTA GMINY WIELISZEW
z dnia 22 sierpnia 2019 r.
w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń, plakatów
oraz banerów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc
do publicznej wiadomości
Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U z 2019 r.,
poz. 684), art. 30 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U z 2019 r. poz. 506), w związku
z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. (Dz. U z 2019
r., poz. 1506) Wójt Gminy Wieliszew zarządza, co następuje:
§1
Zapewnia się na terenie Gminy Wieliszew miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych:
1) słupy betonowe zlokalizowane:
- Łajski – ul. Kościelna,
- Wieliszew – Osiedle 600-lecia,
- Wieliszew – przy kościele,
- Skrzeszew – ul. Kościelna,
- Janówek- ul. Nowodworska,
- Michałów-Reginów – ul. Nowodworska,
- Michałów-Reginów – ul. Warszawska,
2) tablice ogłoszeniowe zlokalizowane:
- Łajski – ul. Leśna,
- Michałów – Reginów – ul. Nowodworska, ul. Długa, ul. Kwiatowa, PKP Wieliszew,
- Skrzeszew – ul. Szkolna, ul. Kościelna,
- Kałuszyn - ul. Mickiewicza, ul. Słowackiego, ul. Lipowa,
- Olszewnica Stara – ul. Warszawska, ul. Wiejska, ul. Marysieńki, ul. Prosta, ul. Polna,
- Olszewnica Nowa – ul. Nowodworska,
- Janówek Pierwszy – ul. Nowodworska, ul. Dworcowa,
- Krubin- ul. Łabędziowa, ul. Witosa, ul. Polna, ul. Szafirowa, ul. Czerwienna,
- Góra – ul. Dworcowa, osiedle PAN,
- Poddębie – ul. Sosnowa, ul. Wesoła, ul. Olszankowa,
- Sikory- ul. Polna, ul. Główna,
- Topolina – ul. Gościniec, ul. Żabi Chór,
- Wieliszew - Osiedle TBS, ul. Modlińska, ul. Spokojna, ul. Niepodległości.
§2
Plakaty wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania
szkód.
§3
Plakaty nieusunięte przez zobowiązanych do tego pełnomocników wyborczych w terminie
30 dni po dniu wyborów zostaną usunięte na koszt obowiązanych.

§4
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Z up. Wójta Z-ca Wójta Gminy
Magdalena Radzikowska

