
Z A R Z Ą DZ E N I E  nr  559 /10 
 

WÓJTA GMINY BIERAWA  
z dnia   22 września   2010r. 

 
 
W sprawie:  wyznaczenia na terenie Gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie 
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach 
samorządowych. 
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 70a ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – 
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. Nr 159, 
poz. 1547 z późn. zm.), zarządzam co następuje: 
 
 

§ 1. 
 

Wyznaczam na terenie Gminy Bierawa następujące miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie 
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach 
samorządowych w dniu 21 listopada 2010r. 
 

1. slup ogłoszeniowy w Bierawie – okolice skrzyŜowania ulicy Dworcowej i Ks. Ottona Steiera  

2. słup ogłoszeniowy w Brzeźcach przy ul. Gliwickiej (koło przystanku PKS) 

3. słup ogłoszeniowy w Kotlarni przy ulicy Gliwickiej (koło Kościoła) 

4. słup ogłoszeniowy w Starej Kuźni – okolice skrzyŜowania ulicy Wieczorka i Brzozowej 

5. tablica ogłoszeń w Dziergowicach – okolice skrzyŜowania ulicy Kozielskiej i Dworcowej 

6. tablica ogłoszeń w Starym Koźlu przy ul. Wolności (koło sklepu) 

7. tablica ogłoszeń w Solarni – okolice skrzyŜowania ulicy Sienkiewicza i Raciborskiej 

8. tablica ogłoszeń w Ortowicach – okolice skrzyŜowania ulicy Gliwickiej i Wiejskiej. 

9. tablica ogłoszeń w Lubieszowie – ulica Bierawska (koło sklepu). 

 
 

§ 2. 
 

Ustala się, Ŝe 30 % powierzchni słupa ogłoszeniowego (tablicy) przeznacza się na gminne oraz 
urzędowe obwieszczenia wyborcze. Pozostałe 70 % powierzchni pozostawia się do dyspozycji 
komitetów wyborczych, zgodnie z zasadą wykorzystania w równych częściach przez komitety 
wyborcze. 
 

§ 3. 
 

Zarządzenie podaje się do wiadomości publicznej poprzez zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń  
w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 
 

 
§ 4. 

 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
           Wójt Gminy 
               Ryszard Gołębowski 


