ZARZĄDZENIE Nr 21/A/2019
WÓJTA GMINY MIELEC
z dnia 10 stycznia 2019 r.
w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Mielec miejsc na bezpłatne
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów
wyborczych.
Zgodnie z art.114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks
wyborczy (Dz. U. z 2018 r/ poz.754,1000, 1349),
§1
Wyznaczam miejsca na obszarze Gminy Mielec na bezpłatne
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów
wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Mielec zarządzonych
na dzień 24 marca 2019 r. usytuowanych w niżej wymienionych miejscach:
LP
1

Miejscowość
Boża Wola

2

Chorzelów

3

Chrząstów

4

Goleszów

5

Książnice

6

Podleszany

7

Rzędzianowice

8

Rydzów

9
10

Szydłowiec
Trześń

Miejsce lokalizacji tablicy
- przy drodze wjazdowej do wsi / tablica zamykana , klucze
u sołtysa/
- k/kiosku w pobliżu kościoła,
- przed posesją Chorzelów 488,
- obok sklepu „Delikatesy” na skrzyżowaniu dróg ChrząstówŁawnica,
- przy szkole podstawowej ,
- przy sklepie zlokalizowanym na posesji nr 49,
- przy budynku OSP,
- na wprost posesji sołtysa wsi – Goleszów 10,
- przy szkole podstawowej,
- przy budynku OSP,
- przy obiekcie komunalnym Podleszany 414,
- przy szkole podstawowej,
- przy sklepie spożywczym zlokalizowanym na posesji
Podleszany 190,
- przy punkcie lekarskim,
- przy sklepie spożywczym na posesji Rzędzianowice 84,
- przy sklepie na krzyżówkach w kierunku Czermina,
- przy kaplicy zamykana/ klucze u p. sołtys/,
- przy sklepie na posesji Rydzów 56,
- wjazd do wsi na wprost posesji nr 3a,
- przy kościele w kierunku drogi na cmentarz,
- przy budynku OSP,

11

Wola Chorzelowska

12

Wola Mielecka

13

Złotniki

- przy budynku OSP,
- wiata przystankowa obok nr. Domu 46,
- przy budynku SOKiS – filia,
- przy drodze łączącej drogę wojewódzką z drogą
powiatową na wys. szkoły tzw. łącznik- ścieżki
- przy szkole podstawowej,
- przed posesją sołtysa wsi Złotniki 112

§2
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Mielec.
§3
Zarządzenie podlega opublikowaniu na stronie BIP, umieszczeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy Mielec.

