ZARZĄDZENIE NR SG.0050.76.2015
BURMISTRZA ZDZIESZOWIC
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Zdzieszowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie
urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów wszystkich komitetów referendalnych

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz.112 zmiany: Nr
26, poz.134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz.588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz.889, Nr 171, poz
1016iN r 217, poz.1281 z2012r . poz. 849, 951 il5 2 9 o raz z2014r. poz. 179, 180 i 1072) wzwiązku
z art. 37 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 318) zarządzam, co
następuje:
§ 1. Bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów wszystkich komitetów
referendalnych w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. następuje na słupach
ogłoszeniowych, stanowiących własność Gminy, położonych na terenie miasta i w sołectwach Gminy
Zdzieszowice.
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Szczegółowy wykaz usytuowania słupów ogłoszeniowych:
teren miasta Zdzieszowice:
skrzyżowanie ulic: Bolesława Chrobrego z ulicą Pokoju;
ulica Bolesława Chrobrego, obok siedziby Banku Spółdzielczego;
ulica Dworcowa, przy postoju taksówek;
ulica Piastów, naprzeciw bloku nr 15 w rejonie parkingu osiedlowego;
skrzyżowanie ulic: Filarskiego i Powstańców Śląskich;
ulica Góry świętej Anny, parking przy kwiaciarni „Julia";
ulica Góry świętej Anny, parking przy biurowcu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”;
ulica Góry świętej Anny, przystanek PKS, obok ronda;
ulica Korfantego, naprzeciw bloku nr 20;
ulica 1 Maja, na „Starym Osiedlu”.
sołectwo Januszkowice:
ulica Wolności, przystanek PKS;
skrzyżowanie ulic: Wolności, pomiędzy przystankiem PKS a ul. Działkowca,
sołectwo Jasiona:
ulica Główna, przy sklepie spożywczym,
sołectwo Krępna:
skrzyżowanie ulic Jasiońska i Młyńska,
sołectwo Oleszka:
skrzyżowanie ulic: Kościuszki i Wiejska,
sołectwo Rozwadza:
ulica Korfantego, parking przy restauracji „Alba",
sołectwo Żyrowa:
skrzyżowanie ulic: Domańskiego i Wojska Polskiego.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Zdzieszowice.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach i opublikowaniu na stronach
internetowych Gminy Zdzieszowice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zdzieszowice.
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