ZARZĄDZENIE Nr 37/2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI
z dnia 8 kwietnia 2015 roku


  w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania obwieszczeń, plakatów i haseł wyborczych
wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.


Na podstawie art. 110 i 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy                 (Dz.U. Nr 21, poz. 112, z późn.zm. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777,                         Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz.1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179,180, 1072).) – zarządza się, co następuje:


§ 1.  Zapewnia się  na terenie miasta i gminy Białobrzegi miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń, plakatów i haseł wyborczych  wszystkich komitetów wyborczych, określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.  Obwieszczenia i plakaty wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód.

§ 3. Obwieszczenia i plakaty wyborcze nieusunięte przez zobowiązanych do tego pełnomocników wyborczych w terminie 30 dni po dniu wyborów zostaną usunięte na koszt obowiązanych.

§ 4.   Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Białobrzegi.

§ 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jego treści                            w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Białobrzegi, www.bialobrzegi.pl 

§ 6. Traci moc zarządzenie Nr 77/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi                                  z dnia 27 sierpnia 2014 r.  w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania obwieszczeń, plakatów i haseł wyborczych wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

 B U R M I S T R Z
   Miasta i Gminy
                                                                                                           
                                                                                                             (-)  Adam Bolek













                             Załącznik do Zarządzenia  nr 37/2015              
      Burmistrza MiG Białobrzegi z dn. 8 kwietnia 2015 r.


Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń, plakatów i haseł wyborczych wszystkich komitetów wyborczych na terenie miasta i gminy Białobrzegi 


L.p.

Miejscowość


Miejsce umieszczenia obwieszczeń, plakatów, haseł 
1.
Białobrzegi
skrzyżowanie ul. Krakowskiej z ul. Targową
2.
Białobrzegi
skrzyżowanie ul. Krakowskiej z ul. 11 Listopada  
3.
Białobrzegi
skrzyżowanie ul. Krakowskiej z ul. Akacjową
4.
Białobrzegi
ul. Rzemieślnicza – przy bloku nr 35
5.
Białobrzegi
ul. Kościelna – przy M-G Domu Kultury
6.
Białobrzegi
ul. Kościelna – przy targowicy
7.
Białobrzegi
ul. Poświętna – dworzec autobusowy
8.
Białobrzegi
ul. M.Konopnickiej – przy Urzędzie Skarbowym
9.
Brzeźce
sołecka tablica ogłoszeń
10.
Brzeska Wola
sołecka tablica ogłoszeń
11.
Budy Brankowskie
sołecka tablica ogłoszeń
12.
Jasionna
sołecka tablica ogłoszeń
13.
Kamień
sołecka tablica ogłoszeń
14.
Mikówka
sołecka tablica ogłoszeń
15.
Okrąglik
sołecka tablica ogłoszeń
16.
Stawiszyn
sołecka tablica ogłoszeń
17.
Sucha
skrzyżowanie ul. Białobrzeskiej z ul. Kasztanową
18.
Sucha
skrzyżowanie ul. Białobrzeskiej z ul. Szlachecką
19.
Szczyty
sołecka tablica ogłoszeń


