Zarządzenie nr 173/20
Burmistrza Śmigla
z dnia 4 czerwca 2020 r.
w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Śmigiel miejsc przeznaczonych na bezpłatne
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
w wyborach na Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku.
Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy
(Dz. U. z 2019 r., poz.684 ze zm.) zarządzam co następuje:
§ 1.
Na obszarze Gminy Śmigiel wyznaczam następujące miejsca przeznaczone na bezpłatne
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów i banerów wszystkich
komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej odbywającej się w związku z wyborami
na Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 roku:
1. Na terenie miasta Śmigla – słup ogłoszeniowy przy ul. Kościuszki;
2. Do ustawienia urządzeń wyborczych z plakatami komitetów wyborczych wyznaczam Plac
Wojska Polskiego w Śmiglu oraz Plac Rozstrzelanych w Śmiglu – po uprzednim
zgłoszeniu w Urzędzie Miejskim Śmigla w Wydziale Promocji i Projektów w pokoju
nr 21;
3. Do wywieszania plakatów oraz banerów wyborczych wyznaczam ogrodzenie Śmigielskiej
Kolei Wąskotorowej od strony ulicy Leszczyńskiej,
4. Do wywieszania plakatów oraz banerów wyborczych wyznaczam ogrodzenia przy
świetlicach wiejskich w gminie Śmigiel, po uprzednim zgłoszeniu w Urzędzie Miejskim
Śmigla w Wydziale Promocji i Projektów w pokoju nr 21;
§ 2.
1. Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez
powodowania szkód.
2. Plakatowanie na ścianach budynków, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach
elektrycznych i telekomunikacyjnych oraz innych, możliwe jest po uzyskaniu zgody
właściciela lub zarządcy nieruchomości.
§ 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.
Do umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych na terenie Gminy Śmigiel wyznacza
się:
- w sołectwach – tablice sołeckie,
- w mieście Śmigiel – tablice ogłoszeń zlokalizowane na terenie miasta.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości publicznej
na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Burmistrz Śmigla
/-/ Małgorzata Adamczak

