
Zarządzenie Nr 80/2015 
Burmistrza Borku Wlkp. 

z dnia 12 sierpnia 2015 roku

w sprawie: wyznaczenia na obszarze gminy Borek Wlkp. miejsc 
przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych 
obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 
2015 roku

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks 
wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z póżn. zm.), w związku z postanowieniem 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. 
w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1017) zarządzam, co 
następuje:

§ 1. Wyznaczam na obszarze gminy Borek Wlkp. miejsca przeznaczone na 
bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeni wyborczych i plakatów 
komitetów wyborczych.

§ 2. Wykaz tych miejsc stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez 
rozplakatowanie na terenie gminy Borek Wlkp., a także poprzez zamieszczenie 
jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Mahłk Rożek

Opracowała: Jolanta Chudzińska



Załącznik
do zarządzenia Nr 80/2015 
Burmistrza Borku Wlkp.
z dnia 12 sierpnia 2015 roku

WYKAZ

miejsc na obszarze gminy Borek Wlkp. przeznaczonych na bezpłatne 
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów 
wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senat 
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

Urzędowe obwieszczenia wyborcze:

1. Borek Wlkp. - ul. Rynek - tablica ogłoszeń.
2. Borek Wlkp. - Urząd Miejski - tablica ogłoszeń.
3. Borek Wlkp. - ul. Rynek - przystanek autobusowy.
4. Borek Wlkp. - instytucje publiczne (Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej).

5. Karolew - tablica ogłoszeń przy targowisku miejskim.
6. Sołectwa - gminne tablice informacyjne.

Plakaty komitetów wyborczych:

1. Borek Wlkp. - ul. Rynek - przystanek autobusowy.
2. Borek Wlkp.- Powstańców Wlkp - ogrodzenie przy SKATE PARKU.
3. Borek Wlkp. - teren wokół rynku (latarnie uliczne, barierki drogowe).
4. Przystanki autobusowe na terenie gminy.
5. Sołectwa - miejsca wyznaczone przez sołtysów.


