
ZARZĄDZENIE Nr 39/18
Wójta Gminy Komarów-Osada

z dnia 10 września 2018 roku

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych
obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (tekst
jednolity Dz. U. z 2018r., poz.754 z późno zm.), w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad
powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. ST. Warszawy oraz wyborów wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast (Dz.U. z 2018r., poz.156) zarządza się, co następuje:

§ 1

Wyznacza S1ę na terenie gminy Komarów-Osada miejsca przeznaczone na bezpłatne
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów
wyborczych na tablicach ogłoszeń na terenie sołectw, zgodnie z wykazem stanowiącym
załącznik do niniejszego zarządzenia.

§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 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 Komarów-Osada, a także poprzez zamieszczenie jego
treści w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Komarów-Osada.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do Zarządzenia Nr 39/18
Wójta Gminy Komarów-Osada
z dnia 10 września 20 18T.

Lp. Nazwa sołectwa Miejsce

1. Antoniówka

2. Dub

3. Huta Komarowska

4. Janówka wschodnia

5. Janówka Zachodnia

6. Kadłubiska

7. Komarów Dolny

8. Komarów Górny

9. Komarów-Osada

10. Komarów- Wieś
11. Kraczew

12. Krzywystok

13. Krzywystok -Kolonia
Sołeckie tablice ogłoszeń

14. Księżostany

15. Księżostany-Kolonia

16. Ruszczyzna

17. Sosnowa- Dębowa

18. Swaryczów

19. Śniatycze

20. Tomaszówka
21. Tuczapy

22. Wolica Brzozowa

23. Wolica Brzozowa-Kolonia

24. Wolica Śniatycka

25. Zubowice

26. Zubowice-Kolonia
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