
 
 
OR.0050.2.2019  Przemęt, 2019-03-13 
 

ZARZĄDZENIE NR 2.2019 
WÓJTA GMINY PRZEM ĘT 

z dnia 13 marca 2019 r. 
 

w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych 
obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach 

posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 
 

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy  
(Dz. U. z 2018 r., poz. 754, 1000 i 1349 oraz z 2019 r. poz. 273) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. Wyznacza się na obszarze gminy Przemęt miejsca przeznaczone na bezpłatne 
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych: sołeckie tablice ogłoszeń, znajdujące się 
w poszczególnych sołectwach lub inne miejsca wskazane przez Sołtysa. 

 
§ 2. Wyznacza się na obszarze gminy Przemęt następujące miejsca przeznaczone  

na bezpłatne umieszczanie plakatów wszystkich komitetów wyborczych: 
 

Lp. Nazwa 
miejscowości 

Miejsce umieszczania plakatów wszystkich komitetów wyborczych 

1.  Barchlin brama budynku remizy OSP przy ul. Głównej 14 
2.  Biskupice ogrodzenie posesji byłej Szkoły Podstawowej, Biskupice 14 
3.  Błotnica brama budynku remizy OSP przy ul. Wiejskiej 11 
4.  Borek budynek byłego sklepu spożywczego przy sali wiejskiej 
5.  Bucz na odwrocie sołeckiej tablicy ogłoszeń przy kościele  
6.  Górsko na odwrocie sołeckiej tablicy ogłoszeń przy przystanku PKS 
7.  Kaszczor tablica ogłoszeń przed sklepem spożywczym przy ul. Powstańców Wlkp. 13 

8.  Kluczewo na odwrocie sołeckiej tablicy ogłoszeń przy ul. Szkolnej, przy budynku 
remizy OSP 

9.  Mochy tablica ogłoszeń przy ul. Wolsztyńskiej, obok przystanku PKS 
10.  Nowa Wieś tablica ogłoszeń przy sklepie spożywczym przy ul. Przemęckiej 
11.  Olejnica na odwrocie sołeckiej tablicy ogłoszeń 
12.  Osłonin na odwrocie sołeckiej tablicy ogłoszeń przy ul. Lipowej 
13.  Perkowo tablica ogłoszeń przy budynku remizy OSP przy ul. Wolsztyńskiej 9 
14.  Popowo Stare brama wjazdowa na boisko przy ul. Leśnej oraz przy ul. Topolowej  
15.  Poświętno ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego nr ewid. dz. 109/4 
16.  Przemęt na odwrocie tablicy ogłoszeń przed Urzędem Gminy przy ul. Jagiellońskiej 8  

17.  Radomierz brama budynku remizy OSP przy. ul. Słonecznej 10 
18.  Sączkowo brama budynku remizy OSP, Sączkowo 32 
19.  Siekowo brama budynku remizy OSP, Siekowo nr ewid. dz. 649 
20.  Siekówko brama budynku remizy OSP, Siekówko nr ewid. dz. 441 
21.  Sokołowice na odwrocie sołeckiej tablicy ogłoszeń 
22.  Solec słup ogłoszeniowy przy skrzyżowaniu ulicy Wolsztyńskiej i Szkolnej  
23.  Solec Nowy tablica ogłoszeń przy wejściu do sklepu spożywczego 
24.  Starkowo przystanek autobusowy  
25.  

Wieleń 
na odwrocie sołeckich tablic ogłoszeń przy pl. Pielgrzyma oraz przy ul. 
Wczasowej, przy przystanku autobusowym 

26.  Wszystkie ogrodzenia obiektów użyteczności publicznej stanowiącej własność gminy 
Przemęt  

 
 



 
§ 3. Zgodnie z art. 110 § 3 i 6 Kodeksu wyborczego plakaty i hasła wyborcze należy 

umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód. Pełnomocnicy 
wyborczy obwiązani są je usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów.  

 
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi Wydziału Spraw 

Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.  
 
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Przygotowała:  
Irena Mikołajczak   


