
Zarządzenie Nr OR. 00 5 0 .Ągt.2020
Wójta Gminy Tamów Opolski

zdnia5 czerwca2020r.

w sprawie ustalenia liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych
obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień28 czerwcaż020 r.

Na podstawie art. l 14 ustawy z dnia 5 stycznia 20111 r. Kodeks wyborczy (tj. Dz. U. z 2019 r.,
poz.684 ze zln.),w związku z ustawą zdnia2 czerwcd'2020 r. o szczęgółowych zasadach
organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w
2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. z2020 r. poz.979) zarządza się,
co następuje:

§ 1. W związku z zarządzonymi na dzień 28 częrwca 2020 r. wyborami Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze gminy Tamów Opolski miejscami przeznaczonymi na
bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich
komitetów wyborczych są:

Sołectwo Kąty Opolskie - jedna tablica ogłoszeń i jedna gablota ogłoszeniowaprzy kościele.
Trzy oszklone wiaty autobusowe: jedna przy ul. Kościelnej, dwie

Sołectwo Kosorowic. -%fr"t:*trJ:§§:x[:l {oW,r*ropolskiej.
Sołectwo Miedziarra - dwie oszklone wiaĘ autobusowe przy ulicy Wiejskiej.
Sołectwo Nakło - oszklona przestrzeńbudynku wielofunkcyjnego przy ulicy

Przedszkolnej l.

Sołectwo Przywory - trzy oszklone wiaty autobusowe: jedna przy ulicy Wiejskiej
(w okolicy Przedsiębiorstwa PTI), dwie przy ulicy Krapkowickiej
w okolicy Oddziału Gimnazjalnego).

- jeden słup ogłoszeniowy i dwie oszklone wia§ autobusowe przysołectwo Raszowa
ulicy Ozimskiej.

Sołectwo Walidrogi - dwie oszklone wiaty autobusowe przy ulicy Opolskiej.
Sołectwo Tarnów Opolski - dwa słupy ogłoszeniowe: jeden przy ulicy Dworcowej, jeden przy

ulicy Klimasa na parkingu przed kościołem. Jedna tablica ogłoszeń
przy ulicy Klimasa obok przystanku autobusowego. Trzy oszklone
wiaty autobusowe: jedna przy ulicy Dworcowej, dwie przy ulicy
Klimasa.

§ 2. Plakaty i hasła wyborcze naleĘ umieszczaó w sposób umożliwiający ich usunięcie bez
powodowania szkód.

§ 3. Właściwy komitet wyborczy obowiązany jest usunąć w terminie 30 dni od dnia wyborów
plakaty i hasła wyborcze wywieszone w celu prowadzenia kampanii wyborczej. W przypadku
nieusunięcia ich przęz zobowiązarrych zostaną usunięte na ich kosź.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim
orazw Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Tarnów Opolski.

T§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Mutz


