
Z ARZ ĄDZEI\IE |{r 3 5/202 0
Wójta Gminy Falków

z dnia 4 czerwća 20f0 r.

w sprawie zapervnienia bezp|atnego umieszczania urzędolvyclr obrvieszczeń wyborczych
i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wybor:rch Prezydentir Rzeczypospolitej
Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Na podstarł'.ie ar.t. 114 ustawy z dnl'a 5 styczrria 20l l r. . I(ocleks vl'y',borczy' (I.j' DZ' I.j. z 20lC) r.

poz.684 zpoŹn. zm.) i art. 30 ust. 1 ustawy z drria 8 tnarca 1990 r' o satllorząclzie gmirrrrynr (Dz.
U. z f0I9 r, poz, 506 z pozn. Zr7:r.) W zwląz|<tl z Postanowieniem Marszałka Sejrr.ir-l

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia3 czetwcaf0f0 r. w splawie zarzqclzenia wyborów Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U ' z2020 r. poz.988) zarz4dzanl, co następtrje:

{i
1. Zapewnia się na terenie Grniny Fałków mieisca przeznaczolle llŹl bezpł'atlle ttmieszczatlie

urzędow1,ch obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkiclr komitetow wyborczych

w wvborach Prezyderrta Rzeczypospolitej Polskiej zaruqdzonych na dzicri 28 czerwca 2020 t,

2. W1,kaz W\,Z]1aczol1yclr miejsc statrovrli zalącznik clo ninie.jszego zarząc1zetliit.

Ą2

Zarz4dzente podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo prz1'jęty oraz Biuletynie Informac-ji

P Llbliczrrej Gnriny Fałkórv.

s3

Zarzqdzenle wchodzi w-iycie z dtrielrr podpisania



miejsc przeznaczonych
i plakatow wszystkich
Polskiej zarzadzony ch na

WYKAZ

na bezptatne umieszczenie
komitetów wyborczych w
clzień 28 cZel.WCa f0f0 r.

Zał4czntk cIo Zarzqdzerłia Nr 35lf020
Wojta Gnriny Fałków

z dnta 4 częrwca2020 r.

urzędorvyclr obwieszczeń wyborczych
wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej

Lp. Nazwa miejscowości Miejsce umieszczania obwieszczeń i p|:rkatów

Budy Sołecka tablica ogłoszeń

2. Czelmno Sołecka tabl ica ogłoszeń

-1 . Czermno-Kolonia Soteclta tabl ica ogłoszeri

4. Fałłrów ul. Przeclborska - słlrp og,loszeniorł1'

5. Gustawów Sołecka tab1 ica og'łoszen

o. Olszamowice Sołecka tablica oqłoszeń

1 P1ąskowice Sołecka tablica ogłoszen

8. Papiernia Solccka tabi ica t'gioszen

9. Skórnice Sołecl<a tab1ica ogłoszeń

10 Smykow Sołecka tablica ogłoszeń

ll Starrisławów Solecl<ir tahl ica ouloszctl

LL, Starzechowice So-łecka tab1ica ogł oszen

1alJ. Studzieniec Sołecka tabiica ogłoszeń

l4 Sulborowice Sołecka tabiica ogłoszeń

l5: Sułków Sołecka tablica og1oszen

I6 Turowice Sołecka tab1ica ogłoszen

It. W4sosz Solecl<a tabl rca ogloszetr

18. Wola Szkucka Sołecka tablica ogłoszeri

10 Zbo.jno Sołecka tablica ogł,oszeń !l
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