
ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.136.2015
BURMISTRZA OLECKA

z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie podania do wiadomości publicznej wykazu tablic informacyjnych, przeznaczonych na bezpłatne 
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Na podstawie art. 114 w związku z art. 5 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 
112 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Podaję do wiadomości publicznej informację dotyczącą wykazu tablic informacyjnych, przeznaczonych na bezpłatne 
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r., stanowiącą 
załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz

Wacław Olszewski
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Załącznik do Zarządzenia Nr ORN.0050.136.2015 

Burmistrza Olecka 

z dnia 27 sierpnia 2015 r. 

 

INFORMACJA 

BURMISTRZA OLECKA 

 
z dnia 27 sierpnia 2015 r. 

 
 

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) 

 

podaje się do wiadomości publicznej: 

wykaz tablic informacyjnych, przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie  

urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach  

do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  

zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 

 

  Lokalizacja tablicy informacyjnej 

Plac Wolności - przed Urzędem Miejskim (Plac Wolności 3) 
- przy budynku Poczty Polskiej (beczka) 
- skrzyżowanie z ul. 1 Maja (beczka) 
- przy placu w centrum miasta na wysokości sklepu PEPCO 

ul. Gołdapska - skrzyżowanie z ul. Ludową na wysokości budynku Ludowa 1 

ul. Kolejowa - na wysokości Straży Pożarnej 

ul. Wojska Polskiego - dworzec PKS – przy przystankach 

ul. Kościuszki - przy przejściu dla pieszych na ul. Targową 

- skrzyżowanie z ul. Targową na wysokości skweru 
- skrzyżowanie z Aleją Zwycięstwa na wysokości sklepu spożywczego 

ul. 1 Maja - skrzyżowanie z ul. Zamkową 

Osiedle Siejnik - na wysokości Zespołu Szkół w Olecku 

Osiedle Lesk - na wysokości budynku Osiedle Lesk 16 

wszystkie sołectwa - sołeckie tablice informacyjne 

  

         
        Burmistrz 
 
 

Wacław Olszewski 
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