Zarz{|dzenie Nr 134/2014
Wojta Gminy Pacanow
z dnia 4 wrzesnia 2014 r.
w sprawie zapewnienia bezplatnego umieszczania urzfdowych obwieszczen wyborczych
i plakatow wszystkich komitetow wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do
pubiicznej wiadomosci.
Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr
21, poz. 112 z pozn. zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z pozn. zm.), w zwiqzku z Rozporz^dzeniem Prezesa
Rady Ministrow z dnia 20.08.2014 r. postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie w sprawie zarz^dzenia wyborow do rad gmin, rad
powiatow, sejmikow wojewodztw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborow wojtow,
burmistrzow i prezydentow miast ( Dz.U. 2014r. poz. 1134) zarz^dza si?, co nast?puje:
§1.
Zapewnia si? na terenie Gminy Pacanow miejsca przeznaczone na bezplatne umieszczanie
urz?dowych obwieszczen wyborczych i plakatow wyborczych komitetow wyborczych, ktore
stanowi^ soleckie tablice informacyjne ustawione w poszczegolnych miejscowosciach gminy
Pacanow, tj. Biechow - przy sohysie, Biskupice - obok P.Nowakowskiej, Chrzanow - przy
swietlicy wiejskiej, Grabowica i Komorow - przy remizie OSP Grabowica, Karsy Dolne,
Karsy Duze, Karsy Male - przy sklepie w Karsach Malych, K?pa Lubawska - przy remizie
OSP, Kolko Zabieckie - przy sohysie, Ksi^znice - przy sklepie, Niegoslawice - przy sohysie,
Oblekoh - przy sohysie, Pacanow - dwie tablice w Rynku, Podwale - obok P.Niedolaza,
Rataje Karskie - przy sohysie, Rataje Slupskie - przy szkole podstawowej, Shipia - przy
bytym sklepie, Trzebica - przy swietlicy srodowiskowej, Wola Biechowska - obok
P.Lenartowicza, Wojcza - przy sklepie, Wojeczka - przy sohysie, Zborowek - przy remizie
OSP, Zborowek Nowy - przy sklepie, Zolcza Ugory - przy przystanku, Zabiec - przy bytym
sklepie, Kwasow - przy sklepie, Sroczkow - przy sohysie.
§2.
Plakaty i hasla wyborcze nalezy umieszczac w taki sposob, aby mozna je bylo usun^c bez
powodowania szkod.
§3.
Plakaty i hasla wyborcze oraz urz^dzenia ogloszeniowe nieusuni?te przez zobowi^anych do
tego pelnomocnikow wyborczych w terminie 30 dni po dniu wyborow zostan^ usuni?te na
koszt obowi^anych.
§4.
Zarz^dzenie podlega podaniu do pubiicznej wiadomosci poprzez umieszczenie natablicy
ogloszeh w Urz?dzie Gminy Pacanow, a takze poprzez zamieszczenie jego tresci w Biuletynie
Informacji Pubiicznej Gminy Pacanow i stronie intemetowej www.pacanow.pl.
§5.
Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podj?cia.

