
ZARZĄDZENIE NR 19.2020  

WÓJTA GMINY SIEROSZEWICE  

z dnia 10 lutego 2020 r. 

 

w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Sieroszewice 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 (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 684 ze zm.), w związku z postanowieniem Marszałka Sejmu  Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów  Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. poz. 184) zarządzam, co następuje: 

§ 1.1.Wyznaczam liczbę miejsc na obszarze gminy Sieroszewice przeznaczonych na bezpłatne 

umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów 

wyborczych dotyczących wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej  zarządzonych  na dzień                

10 maja  2020 roku. 

2. Informacja o wykazie miejsc na obszarze Gminy Sieroszewice stanowi załącznik do 

niniejszego zarządzenia. 

 

     § 2. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Gminy Sieroszewice  i na sołeckich tablicach ogłoszeń oraz zamieszczenie 

w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sieroszewice  www.bip.sieroszewice.pl . 

 

     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Wójt Gminy Sieroszewice  

/-/ Anatol Piaskowski  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bip.sieroszewice.pl/


 

UZASADNIENIE DO  

ZARZĄDZENIA NR 19.2020  

WÓJTA GMINY SIEROSZEWICE  

z dnia 10 lutego 2020 r. 

 

w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Sieroszewice miejsc przeznaczonych na 

bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich 

komitetów wyborczych  

 

W związku z postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia                    

5  lutego  2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                 

(Dz. U. poz. 184) oraz  zgodnie z art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 684 ze zm.) Wójt niezwłocznie po rozpoczęciu kampanii wyborczej 

zapewnia na obszarze gminy odpowiednią liczbę miejsc przeznaczonych na bezpłatne 

umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów 

wyborczych oraz poda wykaz tych miejsc do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 

przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

Biorąc pod uwagę powyższe wydanie zarządzenia jest zasadne.  

 

 

 

Wójt Gminy Sieroszewice  

/-/ Anatol Piaskowski  

 


