
 

ZARZĄDZENIE Nr 244/14 

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW 

z dnia 12 marca 2014 r. 

 

 

w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych 

obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach                                       

do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 

 

 

   

         Na podstawie z art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy                     

(Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

 

 

         § 1. 1. Wyznaczam na terenie Gminy - po uzgodnieniu z sołtysami - miejsca  

przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów 

komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień                             

25 maja 2014 r. 

 

 

         2. Wykaz miejsc stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

 

         § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam urzędnikowi wyborczemu. 

 

 

         § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   Załącznik do Zarządzenia Nr 244 Wójta Gminy Złotów   
                                                                                                               z dnia 12 marca 2014 r. 

WYKAZ MIEJSC 

przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych                   

i plakatów komitetów wyborczych: 

 

Miejscowość Wyznaczone miejsca 

     Bielawa                                  ściana garażu p. Sołtysa 

     Blękwit  tablica ogłoszeń k. remizy OSP 

     Bługowo płot na posesji pp. Czarneckich 

     Buntowo 
tablica ogłoszeń w b. PGR i brama na budynku gospodarczym 

p. Kamilli Betscher  

     Dzierzążenko  tablica ogłoszeń 

     Franciszkowo tablica ogłoszeń k. przystanku autobusowego 

     Górzna tablica ogłoszeń k. przystanku autobusowego 

     Józefowo  tablica ogłoszeń przy świetlicy wiejskiej  

     Kamień drzwi do starej sali wiejskiej 

     Kleszczyna  ściana pomieszczenia gospodarczego na posesji p. M. Thomas 

     Klukowo  słup ogłoszeniowy 

     Krzywa Wieś  tablica ogłoszeń k. byłego sklepu 

     Międzybłocie tablica ogłoszeń koło posesji p. Teofila Pałuczak 

     Nowa Święta słup ogłoszeniowy na posesji p. Kluck i drzwi starej remizy OSP                   

     Nowiny  przystanek PKS 

     Nowy Dwór  tablica ogłoszeń k. byłego PGR 

     Pieczynek   tablica ogłoszeń przy sklepie 

     Płosków  tablica ogłoszeń k. sołtysa  

     Radawnica tablica ogłoszeń k. kościoła 

     Rudna tablica ogłoszeń na remizie OSP 

     Skic   remiza OSP 

     Sławianowo  remiza OSP 

     Stare Dzierzążno tablica ogłoszeń   

     Stawnica  tablica ogłoszeń przy blokach mieszkalnych 

     Święta  słup ogłoszeniowy  

     Wąsosz ogrodzenie przy sali wiejskiej  

     Zalesie  płot na posesji p. Hanny Suleja  


