ZARZĄDZENIE Nr 39/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KRZYWIŃ
z dnia 29 kwietnia 2019 roku
w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 05.01.2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz.
684), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.
506), w związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego
2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z 2019
r. poz. 365)

zarządzam, co następuje:
§ 1. Zapewnia się na terenie Gminy Krzywiń miejsca przeznaczone na bezpłatne
umieszczanie plakatów i haseł wyborczych przez komitety wyborcze :
1. w mieście Krzywiń:
- słup ogłoszeniowy przy ulicy Zielonej,
- ogrodzenie przy jeziorze na ul. Kościańskiej;
2. w miejscowości Jerka:
- słup ogłoszeniowy przy rondzie Melchiora Wańkowicza;
- ogrodzenie przy rondzie na posesji Plac Powstańców 5 (po dawnym
przedszkolu)
3. w miejscowości Lubiń:
- słup ogłoszeniowy przy ulicy Powstańców;
4. w miejscowości Bieżyń:
- słup ogłoszeniowy.
§ 2. Plakaty i hasła wyborcze umieszczane na urządzeniach (tymczasowych)
ustawianych przez komitety wyborcze we własnym zakresie, na których komitet
będzie zamieszczał plakaty swoich kandydatów wymagają każdorazowo zgody
właściciela na piśmie. Za uszkodzenia mienia wynikłe z tytułu zamieszczenia
w/w materiałów na mieniu prywatnym lub nie będącym w zarządzie Gminy
Krzywiń, Gmina Krzywiń nie ponosi odpowiedzialności.
§ 3. Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby
można je było usunąć bez powodowania szkód.

§ 4. Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe nieusunięte
przez pełnomocników wyborczych w terminie 30 dni po dniu wyborów
zostaną usunięte na koszt obowiązanych.
§ 5. Wykaz miejsc, o których mowa w § 1 podlega podaniu do publicznej
wiadomości w drodze informacji Burmistrza Miasta i Gminy poprzez
rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Krzywiń a także w
Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krzywiń www.krzywin.pl
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Jacek Nowak

