Zarządzenie Nr 49/2014
Wójta Gminy Cielądz
z dnia 16 września 2014 roku
w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Cielądz miejsc przeznaczonych na bezpłatne
umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach
w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st.
Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych
na dzień 16 listopada 2014 r.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 114 ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)
zarządzam co następuje:
§ 1. Miejscami przeznaczonymi na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń

wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych są urzędowe tablice ogłoszeń
rozlokowane na terenie poszczególnych miejscowości Gminy, których wykaz zawiera
informacja stanowiąca załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Umieszczone plakaty wyborcze właściwe komitety wyborcze obowiązane są usunąć
w terminie 14 dni po dniu wyborów.
§ 3. Zobowiązuję umieszczających urzędowe obwieszczenia wyborcze i plakaty komitetów
wyborczych do ich umieszczania w taki sposób, aby umożliwić szybkie ich usunięcie bez
dokonania zniszczeń miejsc, na których były umieszczone.
§ 4. Podanie zarządzenia do publicznej wiadomości nastąpi poprzez umieszczenie jego treści:
a) na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Cielądzu.
b) w BIP gminy Cielądz.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi gminy.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

WÓJT GMINY CIELĄDZ
Paweł Królak

Załącznik do Zarządzenia nr 49/2014
z dnia 16 września 2014 r.

Wykaz miejscowości w gminie Cielądz
Lp. Wykaz sołectw
1
Komorów
2
Ossowice
3
Niemgłowy
4
Zuski
5
Łaszczyn
6
Gułki
7
Wisówka
8
Brzozówka
9
Sanogoszcz
10
Sierzchowy
11
Gortatowice
12 Mroczkowice
13
Mała Wieś
14
Kuczyzna
15
Wylezinek
16
Grabice
17
Stolniki
18
Cielądz

