
 
ZARZĄDZENIE Nr 41/2020 

Wójta Gminy Łabunie 
z dnia 4 czerwca 2020r. 

w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów 
wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości 

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 684, z późn. zm.,), art. 30 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 713) zarządzam, co następuje: 

§ 1 

Wyznaczam na terenie Gminy Łabunie miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i 
plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 
2020 roku 
1. Urzędowe obwieszczenia: 
1) tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy, 
2) tablice ogłoszeń w jednostkach pomocniczych na terenie gminy. 
2. Wykaz miejsc przeznaczonych na umieszczanie plakatów wszystkich komitetów wyborczych przedstawia poniższa tabela; 
 

Lp.  Nazwa miejscowości Miejsce umieszczania plakatów 

1. Bródek tablica ogłoszeniowa przy: przystanku, świetlicy wiejskiej, drodze gminnej - Stara Wieś 

2. Barchaczów tablica ogłoszeniowa przy: przystankach,  świetlicy wiejskiej, drodze powiatowej  

3. Dąbrowa tablica ogłoszeniowa przy drodze gminnej 

4. Łabunie tablica ogłoszeniowa przy: ul. Parkowej, ul. Zamojskiej, ul. Osiedlowej, ul. Szkolnej, ul. 
Lipskiej, ul. Kościelnej 

5. Łabunie-Reforma tablica ogłoszeniowa przy: świetlicy wiejskiej, parkingu 

6. Łabuńki Pierwsze tablica ogłoszeniowa przy: świetlicy wiejskiej, drodze gminnej - Stara Wieś 

7. Łabuńki Drugie tablica ogłoszeniowa przy: świetlicy wiejskiej, drogach gminnych 

8. Majdan Ruszowski tablica ogłoszeniowa przy: drodze powiatowej, świetlicy wiejskiej, przystanku 

9. Mocówka tablica ogłoszeniowa przy: świetlicy wiejskiej, drodze gminnej 

10. Ruszów tablica ogłoszeniowa przy: przystanku , drodze powiatowej, drodze gminnej - Stara 
Wieś, świetlicy wiejskiej 

11. Ruszów-Kolonia tablica ogłoszeniowa przy: przystankach 

12. Wierzbie tablica ogłoszeniowa przy: świetlicy wiejskiej, przystankach 

13. Wólka Łabuńka tablica ogłoszeniowa przy: świetlicy wiejskiej, drodze gminnej  

 

§ 2 

Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód. 
 

§ 3 

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łabunie, a 
także poprzez zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łabunie. 
 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
   

                                                                                                                     

 


