Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 57/2015
Burmistrza Miasta Józefowa
z dnia 20 kwietnia 2015 r.
w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i
plakatów wszystkich komitetów wyborczych na terenie miasta Józefowa oraz podania
wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks
wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm) – zarządzam, co następuje:
§1
Wyznaczam na terenie miasta Józefowa:
1) miejsca przeznaczone na bezpłatnie umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych,
2) miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie plakatów komitetów wyborczych.
§2
Miejscami przeznaczonymi na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
będą:
1) tablice ogłoszeniowe (zamykane), usytuowane przy Urzędzie Miasta Józefowa oraz przy
siedzibie Rady Miasta Józefowa,
2) miejskie tablice i słupy ogłoszeniowe (wolnostojące), usytuowane na terenie miasta
Józefowa.
§3
1. Miejscami przeznaczonymi na bezpłatne umieszczanie plakatów komitetów wyborczych
będą miejskie tablice i słupy ogłoszeniowe (wolnostojące), usytuowane na terenie miasta
Józefowa.
2 . Wykaz miejskich tablic i słupów ogłoszeniowych, o których mowa w § 2 pkt 2 i w § 3 ust.
1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§4
Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na
tablicach ogłoszeniowych, usytuowanych przy Urzędzie Miasta oraz poprzez zamieszczenie
jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Józefowa.
§5
Za realizację niniejszego zarządzenia odpowiedzialna jest Sekretarz Miasta Józefowa.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do zarządzenia Nr 57/2015
Burmistrza Miasta Józefowa
z dnia 20 kwietnia 2015 r.

WYKAZ
MIEJSKICH TABLIC I SŁUPÓW OGŁOSZENIOWYCH (WOLNOSTOJĄCYCH)
PRZEZNACZONYCH NA BEZPŁATNE UMIESZCZANIE URZĘDOWYCH
OBWIESZCZEŃ WYBORCZYCH I PLAKATÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH
SŁUPY OGŁOSZENIOWE zlokalizowane w Józefowie przy:
1) ul. Górczewskiej
2) ul. Kard. Wyszyńskiego – przy sklepie PSS
3) ul. Marsz. Piłsudskiego róg ul. Granicznej
4) ul. Marsz. Piłsudskiego róg ul. Polnej
5) ul. Gen. Sikorskiego róg ul. Willowej
6) ul. Gen Sikorskiego róg ul. Skłodowskiej
7) ul. Gen. Sikorskiego róg ul. Mickiewicza
8) ul. Gen. Sikorskiego róg ul. Reymonta
9) ul. 3 Maja róg ul. Sosnowej
10) ul. Długa – przy pływalni krytej
11) ul. Kwiatowa róg ul. Willowej
12) ul. Ks. Malinowskiego – przy Kościele
TABLICE OGŁOSZENIOWE zlokalizowane w Józefowie przy:
1) ul. Kard. Wyszyńskiego róg ul. Parkowej
2) ul. 3 Maja – przy Kościele
3) ul. Ejsmonda róg ul. Ogrodowej
4) ul. Nadwiślańskiej – przy OSP „Świdry Małe”

