
ZARZĄDZENIE  Nr 45/2015 

WÓJTA  GMINY TUŁOWICE  

z dnia 25 czerwca 2015 r. 

w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Tułowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie 

urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów komitetów referendalnych 

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.ianami) 

w związku z art. 37 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 318) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1.  

Wyznacza się tablice ogłoszeniowe na obszarze Gminy Tułowice jako miejsca przeznaczone na bezpłatne umiesz-

czanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych. 

§ 2.  

Wykaz tablic ogłoszeniowych, o których mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 3.  

Wykaz, o którym mowa w § 2 podaje się do publicznej wiadomości przez umieszczenie w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Gminy Tułowice oraz na tablicach ogłoszeń. 

§ 4.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 czerwca 2015 r. 

Wójt Gminy Tułowice 

Andrzej Wesołowski  
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Załącznik nr 1  

do zarządzenia nr 45/2015 

Wójta Gminy Tułowice 

z dnia 25 czerwca 2015 

WYKAZ TABLIC OGŁOSZEŃ NA TERENIE GMINY TUŁOWICE PRZEZNACZONYCH NA BEZ-

PŁATNE UMIESZCZANIE URZĘDOWYCH OBWIESZCZEŃ WYBORCZYCH I PLAKATÓW 

WSZYSTKICH KOMITETÓW WYBORCZYCH: 

1.w Tułowicach: 

- ul. Szkolna ( obok Urzędu Gminy) 

- ul. Szkolna ( obok parkingu przy kościele) 

- ul. Kościuszki ( obok pomnika) 

- ul. Gen. Świerczewskiego ( obok TOK), 

- ul. Gen. Świerczewskiego ( obok PKP) 

- ul. Zamkowa ( obok skrzyżowania z ul. Szpitalną) 

- ul. Sportowa ( obok stadionu) 

- ul. Gruszkowa ( skrzyżowanie z ul. Malinową)  

 

2. w Ligocie Tułowickiej: 

- na rondzie, 

 

3. w Goszczowicach: 

- obok sklepu, 

 

4. w Szydłowie: 

- obok sklepu, 

- obok świetlicy wiejskiej 

 

5. w Skarbiszowicach: 

- obok sklepu, 

 

6. w Tułowicach Małych: 

- na osiedlu budynków wielorodzinnych, 
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