
                                                     ZARZĄDZENIE Nr 16/19 

WÓJTA GMINY PĘCŁAW 

z dnia 4 kwietnia 2019 r. 

 

w sprawie zapewnienia miejsc 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 2018 r., poz. 754 z późn. zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), w związku                             

z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie 

zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U z 2019 r., poz. 365)  

zarządzam, co następuje: 

§ 1. Zapewnia się na terenie Gminy Pęcław miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie 

       urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów wyborczych komitetów 

       wyborczych: 

L.p.            Nazwa sołectwa -   miejscowość                     Miejsce umieszczenia 

1. Sołectwo Białołęka obejmujące wieś Białołęka Tablica ogłoszeń  w Białołęce  przy  budynku   Gminnego 

Ośrodka Kultury oraz przy sklepie spożywczym  

2. Sołectwo Droglowice obejmujące wsie: 

Droglowice, Golkowice, Mileszyn 

Tablica ogłoszeń w Droglowicach przy posesji sołtysa, 

tablica ogłoszeń w Mileszynie przy posesji nr 9 

3. Sołectwo Pęcław obejmujące wsie: Pęcław, 

Turów 

Tablica ogłoszeń w Pęcławiu: przy sklepie spożywczo – 

przemysłowym „Nasz sklep”, tablica przy posesji nr 4, 

tablica ogłoszeń w Turowie koło skrzynek pocztowych 

4. Sołectwo Wierzchownia  obejmujące wieś : 

Wierzchownia 

Tablica ogłoszeń w Wierzchowni przy sklepie spożywczym 

5. Sołectwo Wietszyce obejmujące wieś : 

Wietszyce 

Tablica ogłoszeń w Wietszycach przy przystanku  

6. Sołectwo Piersna obejmujące wieś: Piersna , 

Kaczyce 

Tablica ogłoszeń w Piersnej koło przystanku, w Kaczycach 

obok domu weselnego „Alicja” 

7. Sołectwo Kotowice obejmujące wieś: 

Kotowice 

Tablica ogłoszeń w Kotowicach przy przystanku   

8. Sołectwo Leszkowice obejmujące wieś: 

Leszkowice 

Tablica ogłoszeń przy świetlicy w Leszkowicach 

9. Sołectwo Wojszyn obejmujące wsie: Borków, 

Wojszyn 

Tablica ogłoszeń w Wojszynie przy sklepie, tablica 

ogłoszeń w Borkowie koło przystanku 

§ 2. Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez  

      powodowania szkód. 

§ 3. Plakaty i hasła wyborcze 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 poprzez rozplakatowanie  

       na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Pęcław, a także poprzez zamieszczenie jego 

       treści w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy  Pęcław oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 

       Gminy. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                              

  
                                                                                                                         Wójt Gminy 

                                                                                                                           /-/ Artur Jurkowski 


