
ZARZĄDZENIE NR 75.2018
WÓJTA GMINY WÓLKA

z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń 
wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w kampanii wyborczej dla wyborów 

zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.994 
z późn. zm.) w związku z art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r.poz. 
754 z późn.zm.,) zarządzam , co następuje: 

§ 1. 

Wyznaczam na obszarze gminy Wólka następujące miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie 
urzędowych obwieszczeń wyborczych: 

1. tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wólka 

2. urzędowe tablice ogłoszeń w sołectwach na terenie Gminy Wólka

§ 2. 

1. Wyznaczam na obszarze gminy Wólka następujące miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie 
plakatów komitetów wyborczych: 

1) na ogrodzeniu Boiska Orlik w miejscowości Turka os. Borek, 

2) na ogrodzeniu Targowiska w miejscowości Turka os. Borek, 

Powierzchnia przeznaczona do umieszczania ogłoszeń , o których mowa w ust. 1 wynosi dla każdego 
komitetu wyborczego 1m2 

§ 3. 

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

§ 4. 

Plakaty i hasła wyborcze nieusunięte przez zobowiązanych do tego pełnomocników wyborczych w terminie 
30 dni po dniu wyborów zostaną usunięte na koszt obowiązanych. 

§ 5. 

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na 
terenie Gminy Wólka, a także poprzez zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 
Wólka. 

§ 6. 

Uchyla się Zarządzenie Nr 67.2018 z dnia 4 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych 
na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów 
wyborczych w kampanii wyborczej dla wyborów zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku. 
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§ 7. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wójt Gminy Wólka 

mgr Edwin Gortat
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