ZARZĄDZENIE NR OA.0050.77.2015
BURMISTRZA SULĘCINA
z dnia 25 września 2015 r.
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w trakcie kampanii wyborczej w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października
2015 roku
Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112, ze zm.)
w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. o zarządzeniu wyborów
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. , poz. 1017)
zarządzam, co następuje:
§ 1. Wyznaczam na terenie miasta i gminy Sulęcin miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu
Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.:
1) w mieście Sulęcin – słupy ogłoszeniowe usytuowane przy ul. Wiejskiej, ul. Kościuszki, ul. Kilińskiego, ul.
Plater,
2) w miejscowości Wędrzyn – słup ogłoszeniowy na plakaty wszystkich komitetów wyborczych, tablica
ogłoszeniowa na urzędowe obwieszczenia wyborcze,
3) na terenie sołectw Gminy Sulęcin – tablice ogłoszeniowe na urzędowe obwieszczenia wyborcze.
§ 2. Urzędowe obwieszczenia wyborcze umieszczone będą również na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu
Miejskiego w Sulęcinie.
§ 3. 1. Umieszczanie plakatów lub haseł wyborczych w innych miejscowościach i miejscach niż wymienione
w § 1wymaga uzgodnienia z właścicielem lub zarządcą nieruchomości.
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 ustawione w celu prowadzenia kampanii wyborczej
pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów.
4. W przypadku nie stosowania się do powyższych zasad będą miały zastosowanie przepisy art. 110 § 7 ustawy
z dnia 05 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze zm.).
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez
ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sulęcinie oraz na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Sulęcinie (www.sulecin.pl) i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
(www.bip.sulecin.pl).

Burmistrz Sulęcina
Dariusz Ejchart
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