
Zarządzenie Nr 0050. 297. 2018 

WÓJTA GMINY NĘDZA 

                                                   z dnia 27 sierpnia 2018 roku  

 

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych 

obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do 

Rady Gminy Nędza, Rady Powiatu raciborskiego, Sejmiku Województwa Śląskiego oraz 

wyborów Wójta Gminy Nędza w dniu 21 października 2018 roku. 

 

 

 

                 Na podstawie art. 114, w związku z art. 5 pkt 6, ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – 

Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), rozporządzeniem Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów  do rad gmin, rad 

powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, 

burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. poz. 1561)  

 

                                                       zarządza się, co następuje : 

 

§ 1 

 

1. Wyznacza się na obszarze Gminy Nędza miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie 

urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów  wszystkich komitetów wyborczych.  

1) Nędza : ul. Jana Pawła II (obok pawilonu handlowego), 

             ul. Towarowa, 

             ul. Rzeczna, 

             ul. Źródlana, 

             ul. Kościelna, 

             ul. Jana Pawła II – Rogol, 

2) Babice  - ul. Wiejska (naprzeciw Kościoła), 

               ul. Szkolna ( obok posesji nr 7 i przy cmentarzu)               

3) Ciechowice -  ul. Powstańców Śl. ( przed  siedzibą RSP) 

4) Górki Śl. – ul. Ofiar Oświęcimskich ( obok Kościoła)  

                  ul. Astrów (początek)  

5) Szymocice  - ul. Gliwicka  ( przy  kapliczce )  

6) Łęg – róg ul. Wita Stwosza i ul. Okrężnej, 

          ul. Wita Stwosza (obok posesji nr 28) 



7) Zawada Książęca – ul. Raciborska ( naprzeciw OSP ), 

                                  ul. Szkolna (obok szkoły) 

 

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

powodowania szkód. 

 

§ 2 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarzowi gminy. 

 

 

§ 3 

 

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach 

ogłoszeń w Urzędzie Gminy, sołectwach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 

Gminy Nędza. 

 

                                                                         § 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 


