zARzĄDzENlE Nr't 18/2010
BURMlsTRzA MlAsTA WĄGRoWCA
z dnia 28 pażdzienika 2010 r'
W sprawie Wyznaczenia na obszalze miasta Wągrowca miejsc pzeznaczonych na bezpłatne
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatóW komitetów Wyborczych, dotyczących
wyborÓw samorz ąd owych, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Na podstawie $ 70a Ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. .Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powlatóW i sejmików województw (Dz' U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1547 z pÓżn. zm.), zarządza się' co
następuje:

$ 1.

Wyznacza

się na obszaze miasta Wągrowca

mie.isca przeznaczone

na

bezpłatne

umieszczanie urzędowych obwieszczeń Wyborczych i plakatÓW komitetÓW Wyborczych' dotyczących

WyboróW samoządowych, zarządzonych

na dzień 21

listopada 2010

r.

zgodnie

z załącznjkiem do njniejszego zaŻądzenia.
s 2. !ryykonanie zalządzenia zleca się Sekretarzowi Miasta'

$ 3' Zarządzenie wchodzi w Życie z dniem

podpisania

i

pod|ega podanlu do publicznej

Wiadomości poprzez umieszczenie w BlP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędy Miejskiego w Wągrowcu'

zalącznik

do zarządzenia Nr '118/2010
BUrmistŻ a l\łiasta Wągrowca
z dnia 28 pażdziemika 2010 r.

Wykaz miejsc na terenie miasta Wągrowca przeznaczonych na bezpłatne
umieszczan ie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów
wyborczych, dotyczących wyborów samorządowych, zarządzonych na dzień
21 października2010r.

1) ul. Berdychowska 54 - parkan stalowy wzdłuz ulicy,

z;

ul. Leśna65 - ogrodzenie wzdłuz ulicy (nowe),

:;

ul. Letnia - ogrodzenie terenu szkoły podstawowej'

ł; ul.

Janowiecka 41-45

-

ogrodzenie placu zabaw od strony ulicy

Janowieckiej,

1
0;

ul. Janowiecka 25 - ogrodzenie posesji (przy stacji Shell)

ul'

Libelta

9-

parkan stalowy przy parkingu wewnętrznym

(przychodnia - komornik),

ą ul. Kościuszki59 - parkan stalowy wzdluz

oSiR,

a1 ul. Farna 1 - parkan betonowy posesji,

9) ul. GnieŹnieńska 5 - parkan drewniany posesji wzdłuz chodnika,
io1

ul. Poznańska 18 - parkan betonowy przy ulicy (wyremontowany),

tt;os. Wschód

- działka nr 2192t33 - teren wzdłuz ul. Mikołajczyka (przy

TBS-ie), Wymaga montazu urządzenia do oplakatowania.

