ZARZĄDZENIE NR 59/20
WÓJTA GMINY BOBROWICE
z dnia 16 lipca 2020 r.
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy
Bobrowice w okręgu wyborczym nr 4 zarządzonymi na dzień 20 września 2020 r.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.
z 2020 r. poz. 713), art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r.
poz. 684 z późn. zm.) w związku z zarządzeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie
wyborów uzupełniających do rady Gminy Bobrowice (Dz. U. poz. 1809) zarządza się, co następuje:
§ 1. W związku z zarządzonym na dzień 20 września 2020 r. przeprowadzeniem wyborów uzupełniających
do Rady Gminy Bobrowice w okręgu wyborczym nr 4, wyznacza się miejsca przeznaczone na bezpłatne
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, tj. słupy ogłoszeniowe
i tablice ogłoszeń w m. Bobrowice.
§ 2. 1. W innych miejscach niż wymienione w § 1 umieszczanie plakatów lub haseł wyborczych wymaga
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. W przypadku nieusunięcia ich przez zobowiązanych zostaną one usunięte na ich koszt.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości
poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Bobrowice oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej.

Wójt Gminy
Wojciech Wąchała
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