
Zarządzenie Nr 98 /VIII/20 

Wójta Gminy Moszczenica 

z dnia 07 lutego 2020 r. 

 

w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych  

i plakatów wszystkich komitetów wyborczych  

 

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

z 2019 r., poz. 684 z późn. zm.) 

 

Zarządzam, co następuje: 

§ 1 

Zapewnia się na terenie Gminy Moszczenica miejsca przeznaczone na bezpłatne 

umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów 

wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień  

10 maja 2020 r., określone w tabeli poniżej: 

 

 

Lp. 

 

Miejscowość 

 

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne  

umieszczanie urzędowych obwieszczeń  

wyborczych i plakatów wszystkich 

komitetów wyborczych 

1. Moszczenica 

 

tablica ogłoszeń: 

 

• Centrum przy Urzędzie Gminy 

• Krzyżówka  przy wiacie przystankowej 

• Granice przy wiacie przystankowej 

• Góra przy wiacie przystankowej 

 

 

2. 

 

Staszkówka 

 

 

 tablica ogłoszeń: 

 

• Centrum przy Bibliotece Publicznej 

• Uwrocie przy wiacie przystankowej 

• Podlesie przy wiacie przystankowej 

 

 

§ 2 

Wykaz miejsc, o których mowa w § 1 podlega podaniu do publicznej wiadomości w drodze 

informacji Wójta Gminy poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń  na terenie  Gminy 

Moszczenica oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Moszczenica. 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.      

         

 

 

        Wójt Gminy Moszczenica 

        (-) Jerzy Wałęga  



  

 

 

INFORMACJA 
Wójta Gminy Moszczenica 

z dnia 07 lutego 2020 r. 

 
 

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

(Dz. U. z 2019 r., poz. 684 z późn. zm.) Wójt Gminy Moszczenica podaje do publicznej 

wiadomości wykaz miejsc na terenie Gminy Moszczenica przeznaczonych na bezpłatne 

umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów 

wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień  

10  maja 2020 r. 

 

 

Lp. 

 

Miejscowość 

 

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne  

umieszczanie urzędowych obwieszczeń  

wyborczych i plakatów wszystkich 

komitetów wyborczych 

1. Moszczenica 

 

tablica ogłoszeń: 

 

• Centrum przy Urzędzie Gminy 

• Krzyżówka  przy wiacie przystankowej 

• Granice przy wiacie przystankowej 

• Góra przy wiacie przystankowej 

 

 

 

2. 

 

Staszkówka 

 

 

 tablica ogłoszeń: 

 

• Centrum przy Bibliotece Publicznej 

• Uwrocie przy wiacie przystankowej 

• Podlesie przy wiacie przystankowej 

 

 

  

 

 

 

       Wójt Gminy Moszczenica 

      (-) Jerzy Wałęga  

  

 


