
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 0050.112.2018 

WÓJTA GMINY BIELINY 

z dnia 28 września 2018 roku 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.106.2018 Wójta Gminy Bieliny z dnia  

28 sierpnia 2018r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie 

urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach 

do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów 

 i prezydentów miast  zarządzonych na dzień 21 października 2018r. 

 
  
Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (tekst jednolity Dz. U.  

z 2018 r. poz. 754; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1225, poz. 1238, poz. 1282, poz. 1321 i poz. 

1349), zarządzam, co następuje: 

§ 1 

W Zarządzeniu Nr 0050.106.2018 Wójta Gminy Bieliny z dnia 28 sierpnia 2018r. zmianie ulega 

treść § 2, który otrzymuje brzmienie: 

 

„§ 2. Na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych wszystkich komitetów wyborczych wyznaczam: 

 

1) tablicę z napisem „wybory” na ogrodzeniu działki gminnej przy ulicy Partyzantów w Bielinach  

na  wprost szkoły podstawowej oraz ogrodzenie działki  

2) tablicę z napisem „wybory” przy ul. Krótkiej w Bielinach – obok kiosku przy zbiorniku 

przeciwpożarowym oraz ogrodzenie przy zbiorniku przeciwpożarowym 

3) tablicę z napisem „wybory” przy budynku OSP w Bielinach 

4) tablicę z napisem „wybory” przed budynkiem OSP w Lechowie oraz ogrodzenie działki 

gminnej, na której znajduje się budynek OSP 

5) tablicę z napisem „wybory” przy budynku OSP w Hucie Nowej  

6) tablicę z napisem „wybory” przed budynkiem Ośrodka Zdrowia w Makoszynie oraz ogrodzenie 

przy Ośrodku Zdrowia w Makoszynie 

7) tablicę z napisem „wybory” przed Szkołą Podstawową w Belnie 

8) tablicę z napisem „wybory” przed budynkiem Świetlicy w Napękowie oraz ogrodzenie 

swietlicy 

9) tablicę z napisem „wybory” przed Szkołą Podstawową w Hucie Starej 

10) tablicę z napisem „wybory” przed Szkołą Podstawową w Hucie Podłysicy 

11) tablicę z napisem „wybory” przy Szkole Podstawowej w Porąbkach 

12) ogrodzenie działki gminnej - zagrody w Kakoninie. 

13) ogrodzenie placu zabaw w Hucie Nowej 

14) ogrodzenie parkingu w Hucie Szklanej.” 

§ 2 

Pozostałe zapisy Zarządzenie nie zmieniają się. 
 

§ 3 

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarz Gminy. 

  

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez 

ogłoszenie na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Gminy Bieliny oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

  

         

Wójt Gminy Bieliny  

/-/ Sławomir Kopacz 


