
Zarządzenie Nr 99/2015 

Wójta Gminy Stawiguda 

z dnia 23.09.2015 

 

W sprawie:  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. Nr 

21, poz. 112 ze zm.) w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 

17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do 

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, podaję do publicznej wiadomości informację o wskazanych 

miejscach na terenie gminy Stawiguda przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych 

obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. 

§ 1. 

 

Wyznaczam na terenie gminy Stawiguda miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie 

urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r 

na sołeckich tablicach ogłoszeniowych w następujących miejscowościach: 

1. Stawiguda – 4 tablice (ul Olsztyńska, ul. Warszawska, ul. Warmińska) 

2. Gryźliny – 2 tablice ( przy sklepie, przy klubie ) 

3. Miodówko-Zezuj – 2 tablice  

4. Pluski – 2 tablice (ul. Jeziorna, ul. Sportowa) 

5. Rybaki – 1 tablica 

6. Dorotowo - 2 tablice  

7. Majdy-Kręsk – 1 tablica (przy plaży) 

8. Bartąg – 2 tablice ( ul. Nad Łyną, ul. Liliowa) 

9. Bartążek – 1 tablica (przy sklepie) 

10. Ruś – 2 tablice (przed szkołą, przy świetlicy wiejskiej) 

11. Jaroty – 2 tablica (ul. Stawigudzka) 

12. Gągławki – 1 tablica (przy szkolnym przystanku) 

13. Tomaszkowo – 1 tablica (ul. Wulpińska) 

14. Wymój 1 tablica (przy sklepie) 

 

§ 2. 

 

Na nieruchomościach i urządzeniach innych niż komunalne umieszczanie plakatów i innych 

materiałów kampanii referendalnej wymaga zgody zarządcy lub właściciela nieruchomości, 

obiektu lub urządzenia. 

 

 

 



§ 3. 

 

Plakaty i hasła wyborcze nieusunięte przez zobowiązanych do tego pełnomocników komitetów 

wyborczych w terminie 30 dni po dniu wyborów tj. do dnia 25 listopada 2015 r., zostaną 

usunięte na koszt zobowiązanych. 

§ 4. 

 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy wykonującemu funkcje urzędnika 

wyborczego. 

§ 5 

Zarządzenie ogłasza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Stawiguda 

http://www.bip.stawiguda.com.pl/ 

 

 

        Wójt Gminy Stawiguda 

 

             /-/ Irena Derdoń 

http://www.bip.stawiguda.com.pl/

