
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 0050.28.2019 

WÓJTA GMINY BIELINY 

z dnia 18 marca 2019 roku 

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych 

obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego  zarządzonych na dzień 26 maja 2019r. 

  
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 oraz z 2019 r. poz. 273), zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

Wyznaczam na terenie Gminy Bieliny następujące miejsca przeznaczone wyłącznie na bezpłatne 

umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych: 

a) tablicę ogłoszeń zlokalizowaną przy UG Bieliny (z napisem „WYBORY”) 

b) sołeckie tablice ogłoszeń na terenie gminy  

 

§ 2 

Na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych wyznaczam tablice z napisem „WYBORY” 

zlokalizowane: 

1) przy ulicy Partyzantów w Bielinach – ogrodzenie na wprost szkoły podstawowej 

2) przy ul. Krótkiej w Bielinach – obok kiosku przy zbiorniku przeciwpożarowym 

3) przy budynku OSP w Bielinach 

4) przed budynkiem OSP w Lechowie  

5) przy budynku OSP w Hucie Nowej  
6) przed budynkiem Ośrodka Zdrowia w Makoszynie 

7) przed Szkołą Podstawową w Belnie 

8) przed budynkiem Świetlicy w Napękowie 

9) przed Szkołą Podstawową w Hucie Starej 

10) przed Szkołą Podstawową w Hucie Podłysicy 

11) przy Szkole Podstawowej w Porąbkach  

§ 3 

1.W innych miejscach niż wymienione w § 2 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. 

 

§ 4 

 Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarz Gminy. 

  

§ 5 

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 

  


