
Zarządzenie Nr 61/15 
Wójta Gminy śołynia 

z dnia 5 października 2015 r. 
 

w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy śołynia miejsc przeznaczonych na bezpłatne 
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych  

w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 
zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku. 

 
Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2011 r. 
Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)  

zarządzam, co następuje: 
 

§ 1. 
 

1. Na terenie Gminy śołynia wyznacza się miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie 

urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, w wyborach do 

Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.  

2. Wykaz miejsc, o których mowa w ust.1 określa załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. 

Informacja o miejscach określonych w § 1 zostanie podana do publicznej wiadomości 

poprzez wywieszenie w Urzędzie Gminy śołynia oraz publikację w Biuletynie Informacji 

Publicznej. 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 
 

 
 
 
 
 
 



Załącznik do zarządzenia Nr 61/15  
Wójta Gminy śołynia z dnia 5 października 2015 r. 

 
Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń 

wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, w wyborach do Sejmu i Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku. 

 
Sołectwo Brzóza Stadnicka 

tablice ogłoszeń: 
- koło filii Gminnego Ośrodka Kultury (2 tablice) 
- koło kościoła (2 tablice) 
- koło sklepu p. Czecha 
- koło przystanku autobusowego w górnej części miejscowości (2 tablice) 
 

Sołectwo Kopanie 
tablice ogłoszeń: 
- koło Remizy Ochotniczej StraŜy PoŜarnej 
- przy barze p. Janusza 
- koło domu sołtysa 
- koło kapliczki znajdującej się przy wjeździe do Kopań od strony śołyni 
- w okolicy dawnej masarni p. Burdy 
 

Sołectwo Smolarzyny 
tablice ogłoszeń: 
- koło sklepu 
- koło przystanku autobusowego znajdującego we wschodniej części miejscowości 
 

Sołectwo śołynia 
słup ogłoszeniowy: 
- w rynku miejscowości 
 
tablice ogłoszeń: 
ul. Białobrzeska - koło Zakładu Komunalnego, - koło sklepu p. Antosza 
ul.Górska - przy przewiązce do kościoła, - koło sklepu,  
                  - przy końcu ulicy koło posesji p.Kulpy 
ul. Kmiecie - przy przewiązce do ul.Białobrzeskiej 
ul. Mickiewicza - przy skrzyŜowaniu z ul.Górską, - przy kościele,  
                            - przy parkingu kościelnym, 
ul. Raki - przy przewiązce pomiędzy ul.Raki i ul.Górską, - koło sklepu p. Szpili,  
               - przy skrzyŜowaniu z ul.Górską 
ul. Rynek - przy urzędzie gminy, przy sklepie „Centrum” 
 
przysiółek Zakącie  

- przy skrzyŜowaniu z drogą Szpetnarową  
- koło przedszkola  
- koło posesji pp. Źrałków 

 
przysiółek Bikówka  

- koło przystanku autobusowego, - w środkowej części  

 


