INFORMACJA

Wójta Gminy Dźwierzuty
z dnia 17 lipca 2019 r.
w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych
obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych na terenie Gminy
Dźwierzuty w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Dźwierzutach zarządzonych
na dzień 15 września 2019 r.
Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U.
z 2019r. poz. 684) w związku z Zarządzeniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 217
z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Dźwierzutach
podaje się do publicznej wiadomości wykaz miejsc na terenie Gminy Dźwierzuty
przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
wszystkich komitetów wyborczych.

L.p.
1

Sołectwo
Sąpłaty

Tablice informacyjne
2 tablice informacyjne - Sąpłaty
1 tablica informacyjna - Julianowo
1 tablica informacyjna – Rusek Mały
1 tablica informacyjna – Łupowo

Inne miejsca
1 wiata przystankowa
1 wiata przystankowa
1 wiata przystankowa
1 wiata przystankowa

Ponadto informuję, że:
1. Umieszczenie plakatów wyborczych w wyżej wymienionych miejscach jest bezpłatne, przy
czym gmina nie ponosi odpowiedzialności za stan plakatów podczas trwania kampanii.
2. Istnieje możliwość wykorzystania barierek przy drogach gminnych w celu rozwieszenia
materiałów wyborczych, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego.
W przypadku, gdy zdecydujecie się Państwo na tę formę prezentacji, należy wystąpić
z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego do Referatu Gospodarki Terenowej Urzędu Gminy
Dźwierzuty.
3. W przypadkach potrzeb przekraczających możliwości miejsc wyszczególnionych
w powyższej informacji, należy kontaktować się z zarządcami obiektów przydatnych do tego
celu i z nimi uzgadniać warunki ich umieszczenia mając na względzie postanowienia art. 119,
111 Kodeksu wyborczego.
4. Zgodnie z art. 110 § 6 i 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy plakaty, hasła
wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione dla celów prowadzenia kampanii wyborczej
pełnomocnicy wyborczy obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów. W
przypadku nieusunięcia materiałów wyborczych w obowiązującym terminie, Wójt postanawia
o ich usunięciu na koszt właściwych komitetów wyborczych.

Wójt Gminy Dźwierzuty
/-/ Marianna Bogusława Szydlik

