Zarządzenie nr 109/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Margonin
z dnia 6 sierpnia 2015 r.
w sprawie wyznaczania miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych
obwieszczeń referendalnych i plakatów wszystkich podmiotów biorących udział
w kampanii referendalnej w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień
6 września 2015 t.
Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Dz. U. nr
21, poz. 112 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. , poz. 318) i §1 postanowienia
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 o zarządzeniu
ogólnokrajowego referendum (Dz. U. z 2015 r., poz. 852), zarządzam co następuje:
§1. Wyznaczam na obszarze gminy Margonin następujące miejsca przeznaczone na
bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów wszystkich
podmiotów biorących udział w kampanii referendalnej w ogólnokrajowym referendum
zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.:
1) Tablice ogłoszeń we wszystkich sołectwach gminy Margonin - po uzyskaniu zgody
sołtysa.
2) Tablice ogłoszeń zlokalizowane na terenie miasta Margonin:
a) ul. Powstańców Wielkopolskich 15 przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury - po
uzyskaniu zgody Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury,
b) ul. 22 Stycznia 4 przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej - po
uzyskaniu zgody Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
c) ul. Kościelna, ul. Broniewskiego - po uzyskaniu zgody Burmistrza Miasta i Gminy
Margonin
3) Przystanek autobusowy w Margoninie, ul. Kościelna 10 - po uzyskaniu zgody Burmistrza
Miasta i Gminy Margonin.
§2. Plakaty dotyczące referendum należy umieszczać w sposób umożliwiający ich
usunięcie bez powodowania szkód.
§3. Plakaty dotyczące referendum właściwe podmioty biorące udział w kampanii
referendalnej obowiązane są usunąć w terminie 30 dni od dnia referendum. W przypadku
nieusunięcia ich przez zobowiązanych zostaną one usunięte na ich koszt.
§4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy
Margonin oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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