
Zarządzenie Nr   36  /2015 
Wójta Gminy Sabnie 

z dnia  20 lipca 2015r. 

 
w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy  Sabnie  miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie 
urzędowych obwieszczeń i plakatów dotyczących kampanii referendalnej  w referendum ogólnokrajowym 
zarządzonym na dzień 06 września 2015r. 
 
     Na podstawie art.114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.- Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112, z późn. zm.) ,art.30 ust.1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r.poz.594 z późn. zm.), w związku z Postanowieniem 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  17 czerwca 2015r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum  (Dz.U.2015r. 
poz.852)  Wójt Gminy Sabnie zarządza, co następuje: 

 § 1 
 

Wyznaczam na terenie Gminy Sabnie miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych 
obwieszczeń  i plakatów dotyczących kampanii referendalnej  w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na 
dzień 06 września 2015r. 
 

Lp. Nazwisko miejscowości 

 

Wyznaczone miejsce 

1. Sabnie Tablica ogłoszeń przy Urzędzie Gminy oraz słup 

ogłoszeniowy ,przy sklepie Fasolka, sklepie GS Nr 1, na 

ulicy Spokojnej,  przy ulicy Poprzecznej , na ul. Słonecznej . 

2. Grodzisk Tablica ogłoszeń przy sklepie. 

3. 

4. 

Nieciecz Włościańska 

Nieciecz Dwór 

Tablica ogłoszeń przy kościele oraz tablica ogłoszeń przy 

posesji sołtysa. 

5. Niewiadoma Tablica ogłoszeń przy sklepie. 

6. Kupientyn Tablica ogłoszeń przy WDK oraz tablica ogłoszeń przy 

posesji sołtysa. 

7. Kolonia Kupientyn Tablica ogłoszeń na skrzyżowaniu drogi Nieciecz- Kolonia  

Kupientyn. 

8. Suchodół Tablica ogłoszeń przy przystanku PKS. 

9. Hołowienki Tablica ogłoszeń przy przystanku PKS 

10. Kolonia Hołowienki Na drzwiach po byłym sklepie 

11. Wymysły Tablica ogłoszeń przy przystanku PSK. 

12. Chmielnik Tablica ogłoszeń przy posesji sołtysa. 

13. Hilarów Tablica ogłoszeń przy sali wiejskiej. 

14. Zembrów Drewniane drzwi po byłej OSP. 

15. Kurowice Tablica ogłoszeń przy sklepie. 

16. Kolonia Kurowice Na  tablicy ogłoszeń przy przystanku we wsi. 

17. Tchórznica Włościańska Tablica ogłoszeń przy sklepie. 

18. Tchórznica Szlachecka Tablica ogłoszeń po środku wsi przy stawie. 

19. Kostki Pieńki Tablica ogłoszeń przy posesji sołtysa. 

20. Stasin Na  tablicach ogłoszeń: 1) tzw. Zacisze, 2) we wsi, 3)  na 

skrzyżowaniu do Tchórznicy Włość. 

 

§ 2 
 

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
Sabnie, a także poprzez zamieszczenie jego treści na stronie internetowej Gminy Sabnie  www.sabnie.pl i w 
Biuletynie Informacji Publicznej Sabnie, www.sabnie.bip.net.pl . 
 

§ 3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
                                                                                                                                            

http://www.sabnie.pl/
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