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w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta wodzisławia
Śtąskiego miejsc p rzeznaczollychna bezpłatn€
umieszczanie urzędowych obwieszczń wybo.""y"l, pu[ui?rn
i
wszy§tkich komit€tów wyborczych
w rryborach posłów do Parlamentu nu.op"l.łi"gó
," rządzonyćh na dzień 25 ;aja

;i|i;:

Na podstawie art,30 ust. 1ustawy zdnia 8 marca l990r.
o samorzldzie gminnym (tj.Dz.U.2013 r.,poz.594,
zm. poz.645 il3l8.) iań. 114 ustawy z dnia 5 stycznia
2011r. Kod]eks ńvaorćrł i6łó.źoti'i. Nr 2l, poz.
l12 z póżn. zrr1.I)) zarządza się, co następuje:

§1.

WYmacza się na obszarze Miasta Wodzisławia ŚIąskiego
miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie
urzędowych obwieszczeń wyborczych iplakatów wsz}stkńil
komitetów wyborczych w wyborach posłów do

Parlamentu EuroPej skiego zarząd,zonych na
niniej szego zar ządzenla,

dzieńZi maja zoti i.'- zgodnie

z*vkrr"',n'rt"."ńąó

załącznikdo

§2.

Podaje się do Publicmej wiadomości wykaz miejsc przeznaczonych
na bezpłatne umieszczanie urzędowych
obwieszczeń wYborcą'ch i Plakatów wsąystiich komiietow w}b
ołcry"h poprre. ,ri"r""r"ni. nu iuólicy ogłoszeń
urzędu Miasta wodzisławia Śląskiego oraz ogłoszenie w rlulót}nie
rnrormac;i publicznej.

§3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi wydziału
organizacyjnego urzędu Miasta wodzisławia
Sląskiego.

ZarzĄdzenie wchodzi w

§4.

Ęcie z

dniem podpisania.
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Załącznik Nr

1

do Zarządzenia

Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego

WYKAZ MIEJSC NA OBSZARZE MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄ§KIEGO
PRZEZNACZONYCH NA
BIZPŁATNE UMIESZCZANIE URzĘDowYcH onwrszćzt'Ń
wvńónóżvćiijiiixłrow
wsZYsTKICH KOMITETóW wYBbRCzYcH w wYsoRAcH posŁ-Ów uó-pińTlrnNru
EUROPEJSKIEGO W DNIU 25 MAJA 2014 R.
Miejsca na obszarze Miasta wod_zislawia Śląskiego przeznaczone
na bezpłatne umieszczanie
urzędorwch obwieszczeń łryborcz.vch

ulica Ks. płk W. Kubsza:
"OSTRAWA",

- przy Restauracji

ulica Rybnicka (obok PKP)
lslica26 Marca:

WCK - 2 słupy,
- pr4l Supersamie,

- przy

osiedle XXX-lecia PRL:

- przy Szkole Podstawowej nr 10,
- przy Publicznym Przedszkolu nr 18,

- przy wejściuna schody od ul. Matuszczyka,
- obok NZOZ ,,A]fa Med'',
osiedle Piastów (przy schodach prowadzących do Szkoły Podstawowe|
nr 28)

Kokoszyce (prry ul. Pszowskiej za przystankiem autobusowym)
Zawada (pny ul. Pszowskiej naprzeciw OSP)
- skrzyżowan ie u|. Chrobrego-Kominka,

1ul. Chrobrego obok kiosku orzv nrzvchor

Wilchwy:

- przy ul. Jastrzębskiej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
nr 2,
- prąl ul. Armii Ludowej obok pawilonu

ulica Pszowska (przy Zespole Szkół Technicmych)
ulica Gómicza (obok przystanku autobusowego)
ulica Bogumińska (przy Urzędzie Miasta)
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l

Rynek (2 słupy)

2

ulica Targowa

3

ulica Ks. płk W. Kubsza:
przy Restauracji'OSTRAWA'',
- przy weiściuna Rynek

4

ulica Jana Pawła II

5

ulica Rybnicka (obok PKP)

6

- przy WCK - 2 słupy,
- przy Supersamie,

*bo."zy"n

ulica26 Marca:
_

przy Szpitalu

osiedle XXXJecia PRL;

- przy Szkole Podstawowej nr 10,
- przy Publicznym Przedszkolu nr 18,
- przy wejściu na schody od ul. Matuszczyka,
- obok NZOZ ,,Alfa - Med",
- przy parkinsu obok Restauracii "Warka"

7

8

osiedle Piastów (przy schodach prow adzących do SzkoĘ Podstawowej nr 28)

9

Kokoszyce (przy ul. Pszowskiej za przystankiem autobusowym)

10

Zawada (przy ul. Pszowskiej naprzeciw OSP)
Radlin:

1l

- skrzyźowanie ul. Chrobrego-Kominka,

- ul. chrobrego obok kiosku przv orzvchodni

Wilchwy:

1ż

- przy ul, Jastrzębskiej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2,
- przy ul. Armii Ludowej obok pawilonu

l3

ulica Pszowska (przy Zespole Szkół Technicznych)

l4

ulica Gómicza (obok pzystanku autobusowego)
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Miejsca na obszarze Miasta wodzislawia ŚIąskiego
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ou bezpłatne umieszczanie

ulica Ks. płk W. Kubsza:
przy Restauracji "OSTRAWA",

ulica Rybnicka (obok PKP)
ulica 26 Marca:

- przy WCK - 2 słupy,
- przy Supetsamie,

osiedle

XXXJecia PRL:

- przy Szkole Podstawowej nr 10,

- prry Publicznym Przedszkolu nr 18,

- przy wejściuna schody od ul. Matuszczyka,
- obok NZOZ ,,Alfa - Med'',

osiedle Piastów (przy schodach prowadzących do SzkoĘ Podstawowei nr 28)

Kokoszyce (prry ul. Pszowskiej za przystankiem autobusowym)
Zawada (przy ul. Pszowskiej naprzeciw OSP)
Radlin:

- skzyżowanie ul. Chrobrego-Kominka,

-

Wilchwy:
plzy ul. Jastrzębskiej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2,
- przy ul. Armii Ludowej obok pawilonu
ulica Pszowska (przy Zespole Szkół Technicznych)
ulica Gómicza (obok prrystanku autobusowego)
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