
ZARZ DZENIE  Nr 266/09
Burmistrza I owej

z dnia 16 marca 2009 roku

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezp atne umieszczanie
urz dowych obwieszcze  wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

             Na podstawie art. 76 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja
wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. Nr 25, poz. 219 z pó n.zm.1)
zarz dzam, co nast puje:

§ 1. Wyznaczam na terenie Gminy I owa miejsca przeznaczone na bezp atne
umieszczanie urz dowych obwieszcze  wyborczych i plakatów komitetów
wyborczych podczas kampanii wyborczej odbywaj cej si  przed wyborami do
Parlamentu Europejskiego zarz dzonymi na 7 czerwca 2009 roku.

§ 2. Wykaz miejsc wymienionych w § 1 zawiera za cznik do  niniejszego
zarz dzenia.

§ 3. Zarz dzenie obowi zuje z dniem podpisania i podlega podaniu do
wiadomo ci publicznej na tablicy og osze  w budynku Urz du Miejskiego
w I owej ul. eromskiego 27 oraz na stronach internetowych gminy.

BURMISTRZ
          /-/ Adam Gliniak

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 i z
2007 r. Nr 25, poz.162, Nr 112, poz.766



Za cznik do Zarz dzenia Nr 266/09
                                                                                        Burmistrza I owej
                                                                                        z dnia 16.03.2009r.

Wykaz miejsc na terenie Gminy I owa
 przeznaczonych na bezp atne umieszczanie urz dowych obwieszcze  wyborczych

i plakatów komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej odbywaj cej si  przed
wyborami do Parlamentu Europejskiego zarz dzonymi

na 7 czerwca 2009 roku.

Lp. Miejscowo Opis miejsca

1. 2. 3.

1. owa Gminna tablica og oszeniowa obok nieruchomo ci
po onej przy ul. aga skiej 7

2. owa Gminna tablica og oszeniowa przy zbiegu
ulic Mickiewicza i Batorego

3. Borowe Gminna tablica og oszeniowa obok nieruchomo ci Nr 21

4. Czerna Gminna tablica og oszeniowa przy wietlicy wiejskiej

5. Czy ówek Gminna tablica og oszeniowa przy wietlicy wiejskiej

6. Czy ówek
(osiedle) Gminna tablica og oszeniowa obok nieruchomo ci Nr 55

7. Jankowa
aga ska Gminna tablica og oszeniowa obok nieruchomo ci Nr 46

8. Jankowa
aga ska Gminna tablica og oszeniowa obok nieruchomo ci Nr 24

9. Klików Gminna tablica og oszeniowa na przystanku autobusowym

10. Konin
aga ski Gminna tablica og oszeniowa obok Remizy stra ackiej

11. Kowalice Gminna tablica og oszeniowa obok przystanku
autobusowego

12. Szczepanów Gminna tablica og oszeniowa obok przystanku
autobusowego

13. Wilkowisko Gminna tablica og oszeniowa przy wietlicy wiejskiej

14. aganiec Gminna tablica og oszeniowa obok nieruchomo ci Nr 17


