ZARZĄDZENIE Nr 11/2020
WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI
z dnia 13 lutego 2020 roku
w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
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 2019r. poz. 684
i poz.1504), art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019, poz
506), w związku z postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 05 lutego 2020r
w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz.184) zarządzonych na
dzień 10 maja 2020 roku, zarządzam co następuje:
§1
Zapewnia się na terenie Gminy Olszewo-Borki miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie:
1) urzędowych obwieszczeń wyborczych:
a) tablice ogłoszeniowe zlokalizowane na terenie sołectw w granicach administracyjnych gminy;
b) tablice ogłoszeniowe przy budynkach użyteczności publicznej (np. szkoła, remiza, świetlica
wiejska, budynki jednostek organizacyjnych, przystanki autobusowe);
2) plakatów wyborczych wszystkich komitetów wyborczych:
a) tablice ogłoszeniowe zlokalizowane na terenie sołectw w granicach administracyjnych gminy;
b) słup ogłoszeniowy w Olszewie-Borkach ul. Wł. Broniewskiego –przy przystanku MZK;
c) gmina nie posiada innych własnych miejsc celem wywieszania plakatów wszystkich komitetów
wyborczych, ewentualne miejsca należy każdorazowo uzgadniać z właścicielami nieruchomości;
3) urządzeń (tymczasowych) ustawianych przez komitety wyborcze we własnym zakresie, na których
komitet będzie zamieszczał plakaty swoich kandydatów na terenie sołectw w granicach
administracyjnych gminy, każdorazowo po uzgodnieniu z administratorem:
a) parkingi – możliwe jest zajęcie łącznie jednego miejsca postojowego,
§2
Komitety wyborcze każdorazowo powinny zgłosić do wójta w formie pisemnej zamiar skorzystania
z miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych komitetów wyborczych,
podając jednocześnie rozpoczęcie terminu plakatowania.
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 w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez
zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Olszewo-Borki.
1.

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy Olszewo-Borki
/-/ Aneta Katarzyna Larent

