
ZARZĄDZENIE Nr  WG-VIII- 61/2019 

WÓJTA GMINY OLSZANKA 

 z dnia 24 lipca 2019 roku 

 

 

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń 

wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na obszarze Gminy Olszanka. 

 

                                Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. –Kodeks wyborczy (Dz. U. z 

2019 poz.684) – zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

 

W związku z Zarządzeniem Nr 85/19 Wojewody Opolskiego z dnia 16 lipca 2019r. w sprawie zarządzenia 

na dzień 22 września 2019 r. wyborów uzupełniających do Rady Gminy Olszanka w 1-mandatowym okręgu 

wyborczym nr 2 , wyznaczam  

 

1/ miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych: 

       

           a/ tablica ogłoszeń umieszczona w siedzibie Urzędu Gminy Olszanka , 

           b/ siedziba obwodowej komisji wyborczej w Pogorzeli 

  

           c/  tablice ogłoszeń   usytuowane na obszarze Gminy Olszanka w poszczególnych miejscowościach 

na placach gminnych i przy obiektach użyteczności publicznej: 

 

Nazwa Miejscowości  Miejsce usytuowania tablicy ogłoszeń 

 

Pogorzela  

 

Tablica ogłoszeń przy świetlicy wiejskiej 

 

Olszanka  

 

Tablica ogłoszeń koło Remizy OSP. 

 

Czeska Wieś 

 

Tablica ogłoszeń obok Kościoła 

 

Obórki 

Tablica ogłoszeń przy świetlicy wiejskiej 

 

Przylesie 

Tablica ogłoszeń przy Remizie OSP 

 

Krzyżowice  

Tablica ogłoszeń przy świetlicy wiejskiej  

 

Michałów  

Tablica ogłoszeń przy świetlicy wiejskiej  

 

Jankowice Wielkie  
Tablica ogłoszeń na placu  przy zbiorniku wodnym 
 

 

Janów  
Tablica ogłoszeń przy posesji 26  

Tablica ogłoszeń koło sklepu 

Gierszowice Tablica ogłoszeń na placu obok przystanku PKS  

 

 

    2/ miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie plakatów komitetów wyborczych: 

 

            a/ tablice ogłoszeń   usytuowane na terenie Gminy Olszanka w poszczególnych miejscowościach na 

placach gminnych i przy obiektach użyteczności publicznej: 

 

Nazwa Miejscowości  Miejsce usytuowania tablicy ogłoszeń 

 

Pogorzela  

 

Tablica ogłoszeń przy przystanku PKS. 



 

Olszanka  

 

Tablica ogłoszeń przy Remizie OSP, 

 

 

Czeska Wieś 

 

Tablica ogłoszeń obok Kościoła 

 

Obórki 
Tablica ogłoszeń przy świetlicy wiejskiej 

 

Przylesie 
Tablica ogłoszeń przy Remizie OSP   

 

Krzyżowice  
Tablica ogłoszeń przy świetlicy wiejskiej  

 

Michałów  
Tablica ogłoszeń przy świetlicy wiejskiej  

 

Jankowice Wielkie  

Tablica ogłoszeń na placu  przy zbiorniku wodnym  

 

 

Janów  

Tablica ogłoszeń przy posesji 26,  

Tablica ogłoszeń koło sklepu 

Gierszowice Tablica ogłoszeń na placu obok przystanku PKS  

 

 

§ 2 

 

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy 

Olszanka oraz poprzez opublikowanie  w  Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w wyborach uzupełniających do Rady 

Gminy Olszanka, zarządzonych na dzień 22 września 2019 roku.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Wójt Gminy Olszanka 

                                                                                                     (-) Aneta Rabczewska 

                                                                                                       

 


