
ZARZĄDZENIE NR 58/2018 

Burmistrza Bornego Sulinowa 

z dnia 17 sierpnia 2018 r. 

 

w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych  

i plakatów komitetów wyborczych w związku z zarządzonymi wyborami do rad gmin, rad powiatów, 

sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów 

miast. 

 

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 

z późn. zm.) w związku z wyborami zarządzonymi rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 

2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. 

Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. poz. 1561) zarządzam,  

co następuje: 

 

§ 1. 1. Zapewnia się na terenie Gminy Borne Sulinowo miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie 

urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w następujących miejscowościach 

gminy Borne Sulinowo: 

1) miasto Borne Sulinowo  –7 słupów ogłoszeniowych Urzędu Miejskiego, 

2) miejscowość Krągi  – 2 tablice ogłoszeń Urzędu Miejskiego, 

3) miejscowość Jeleń   – 1 tablica ogłoszeń oraz 2 słupy ogłoszeniowe Urzędu Miejskiego, 

4) miejscowość Jelonek  – 1  tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego, 

5) miejscowość Silnowo  – 2 tablice ogłoszeń oraz 1 słup ogłoszeniowy Urzędu Miejskiego,               

6) miejscowość Piława  – 1 tablica ogłoszeń oraz 1 słup ogłoszeniowy Urzędu Miejskiego,    

7) miejscowość Międzylesie  – 1  tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego,  

8) miejscowość Śmiadowo – 1 tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego, 

9) miejscowość Śmiadowo-Kolonia – 1 tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego,                                       

10) miejscowość Łubowo  – 3 tablice ogłoszeń oraz 2 słupy ogłoszeniowe Urzędu Miejskiego, 

11) miejscowość Rakowo  – 1 tablica ogłoszeń oraz 1 słup ogłoszeniowy Urzędu Miejskiego, 

12) miejscowość Komorze  – 1 tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego, 

13) miejscowość Nobliny  – 1 tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego, 

14) miejscowość Liszkowo  – 2 tablice ogłoszeń oraz 1 słup ogłoszeniowy Urzędu Miejskiego, 

15) miejscowość Starowice  – 1 tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego, 

16) miejscowość Jeziorna  – 1 tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego, 

17) miejscowość Dąbie  – 1 tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego, 

18) miejscowość Juchowo  – 1  tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego, 

19) miejscowość Kłosówko  – 1  tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego, 



20) miejscowość Kiełpino  – 2 tablice ogłoszeń Urzędu Miejskiego, 

21) miejscowość Kucharowo  – 1 tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego, 

22) miejscowość Radacz  – 2 tablice ogłoszeń oraz 1 słup ogłoszeniowy Urzędu Miejskiego, 

23) miejscowość Uniemino  – 1 tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego, 

24) miejscowość Łączno  – 2 tablice ogłoszeń Urzędu Miejskiego, 

25) miejscowość Ciemino  – 2 tablice ogłoszeń Urzędu Miejskiego, 

26) miejscowość Dąbrowica  – 1 tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego, 

27) miejscowość Przyjezierze  – 1 tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego. 

 

2. Obwieszczenia i plakaty wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez 

powodowania szkód. 

3. Obwieszczenia i plakaty wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe nieusunięte przez zobowiązanych 

do tego pełnomocników wyborczych w terminie 30 dni po dniu wyborów zostaną usunięte na koszt 

obowiązanych. 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego  

w Bornem Sulinowie. 

 

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 

Borne Sulinowo oraz rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń we wszystkich miejscowościach Gminy Borne 

Sulinowo. 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  


