
Zarządzenie nr 0050.192.2020 

Wójta Gminy Lubrza 

z dnia 6 lutego 2020 roku 

 

w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Lubrza miejsc przeznaczonych na bezpłatne 

umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 

w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień                                   

10 maja 2020 r. 

 

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

z 2019 r., poz.684 i 1504) zarządzam co następuje: 

 

§ 1. Wyznaczam na terenie Gminy Lubrza miejsca na bezpłatne umieszczanie urzędowych 

obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.: 

1) Dytmarów: 

a) słup ogłoszeniowy koło przystanku PKS przy kościele, 

b) tablica ogłoszeń w centrum wsi, 

2) Jasiona: 

 a) tablica ogłoszeń przy kościele, 

3) Krzyżkowice: 

 a) tablica ogłoszeń przy przystanku PKS, 

4) Laskowice: 

 a) tablica ogłoszeń przy budynku świetlicy wiejskiej, 

5) Lubrza: 

a) słup ogłoszeniowy przy kościele, 

b) tablica ogłoszeń przy sklepie – ul. Wolności 84, 

c) tablica ogłoszeń przy budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Lubrzy, 

d) tablica ogłoszeń przy budynku poczty, 

e) tablica ogłoszeń na ul. Szkolnej skrzyżowanie ul. Kwiatowa, 

6) Nowy Browiniec: 

 a) tablica ogłoszeń przy Kościele, 

 b) słup ogłoszeniowy przy Remizie OSP, 



7) Olszynka: 

 a) tablica ogłoszeń przy przystanku PKS, 

8) Prężynka: 

a) tablica ogłoszeń przy budynku OSP, 

b) słup ogłoszeniowy przy WDK, 

c) tablica ogłoszeń w Dobroszewicach, 

9) Skrzypiec: 

 a) tablica ogłoszeń na budynku WDK, 

10) Słoków: 

 a) tablica ogłoszeń na przystanku PKS, 

11) Trzebina: 

 a) tablica ogłoszeń przy WDK, 

 b) słup ogłoszeniowy przy Remizie OSP, 

 c) tablica ogłoszeń przy parku. 

 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Lubrza. 

 

 

§ 3. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy 

ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lubrzy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

         Wójt Gminy 

               Mariusz Kozaczek 


