
 

                                   Z A R Z Ą D Z E N I E   NR   42  /2015 

                              W Ó J T A   G M I N Y   R Y T W I A N Y 

                                         z dnia  21 września  2015 roku 

 
w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych  

i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej 

wiadomości. 

 
      Na podstawie  z art. 114  ustawy z dnia  5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy /Dz.U.nr 21, 

poz. 112 z późn. 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, zarządzam, co następuje: 

 

 

                                                        § 1 
 

Wyznaczam i podaję  do publicznej wiadomości miejsca w poszczególnych 

miejscowościach  gminy Rytwiany przeznaczone na bezpłatne umieszczanie 

urzędowych obwieszczeń  wyborczych i plakatów wszystkich  komitetów 

wyborczych, w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

zarządzonych na dzień 25 października 2015r.: 

                                                       

1/ Rytwiany –  tablice ogłoszeniowe  przy ulicach: Staszowskiej, Połanieckiej, 

Długiej, Niwy, Polnej; Słupy ogłoszeniowe przy ulicach: Szkolnej, Armii 

Krajowej, Artura Radziwiłła, Kościelnej. 

2/ Strzegom -  tablice ogłoszeniowe usytuowane wzdłuż ulicy Księdza Jana 

Jagiełły, tablica  przy ulicy Kościelnej /obok kościoła/. 

3/ Strzegomek - tablice ogłoszeniowe  usytuowane przy ulicach: Rytwiańskiej, 

Wacława Dąbrówki /w tym jedna obok szkoły/, Leśnej. 

4/ Kłoda - tablice ogłoszeniowe usytuowane przy ulicach:  Długiej, Jana Pawła 

II,  Słonecznej,  Kamedulskiej. 

5/ Szczeka   -   tablice  ogłoszeniowe usytuowane  przy głównej drodze  

w miejscowości Szczeka. 

6/ Niedziałki - tablice ogłoszeniowe umieszczone  przy drodze wojewódzkiej  

Staszów – Połaniec w miejscowości Niedziałki. 

7/ Ruda  -  tablice ogłoszeniowe usytuowane przy głównej drodze  

w miejscowości Ruda. 

8/ Pacanówka -  tablica ogłoszeniowa usytuowana w pobliżu posesji nr 20. 

9/ Podborek - tablica ogłoszeniowa  usytuowana  w pobliży posesji sołtysa wsi. 

10/ Sydzyna  -  tablica ogłoszeniowa usytuowana przy drodze wjazdowej do 

miejscowości Sydzyna. 

11/ Sichów Mały- tablice ogłoszeniowe usytuowane przy drodze powiatowej  

w miejscowości Sichów Mały. 



12/ Sichów Duży -   tablica ogłoszeniowa  w pobliżu Zespołu Placówek 

Oświatowych,  tablica ogłoszeniowa w pobliżu Zakładu Uboju Zwierząt 

Rzeźnych,  tablica ogłoszeniowa w pobliżu posesji nr 94. 

13/ Święcica  - tablice ogłoszeniowe usytuowane przy głównej drodze  

w miejscowości Święcica.  

14/ Tuklęcz  - tablice ogłoszeniowe usytuowane:  obok posesji sołtysa, obok 

posesji nr 56, przy przystanku  komunikacji samochodowej. 

15/ Grobla -   tablica ogłoszeniowa obok posesji sołtysa wsi, tablica 

ogłoszeniowa obok budynku byłego sklepu. 

                                                                    

                                                           

                                                           § 2 

 

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie  

na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy Rytwiany, a także poprzez zamieszczenie 

jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rytwiany. 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

                                                                       Wójt Gminy 

                                                               /-/ Grzegorz Forkasiewicz 


