BURMISTRZ KRAPKOWIC
ul.3 Maja 17
47-303 Krapkowice

Zarządzenie Nr 441/10
Burmistrza Krapkowic
z dnia 26 kwietnia 2010 roku

w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Krapkowice miejsc przeznaczonych na
bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
komitetów wyborczych

Na podstawie art. 78b ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2000 r. Nr 47, poz.544 z późn. zm.) zarządza się, co
następuje:

§1
W y z n a c z a m na obszarze gminy Krapkowice miejsca, określone w załączniku do
niniejszego

zarządzenia,

przeznaczone

na

bezpłatne

umieszczanie

urzędowych

obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§3
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Burmistrz Krapkowic
/-/ mgr Piotr Solloch

Załącznik do zarządzenia Nr 441/10
Burmistrza Krapkowic
z dnia 26 kwietnia 2010 r.

WYKAZ

MIEJSC

na obszarze gminy Krapkowice
przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Miasto Krapkowice
1. Słupy ogłoszeniowe:
- ul. 1 Maja (obok kina)
- ul. Głowackiego
- Oś. 1000-lecia przy bloku Nr 8
- ul. Opolska (obok poczty)
- ul. Opolska (skrzyŜowanie z ul. Kolejową)
- ul. Prudnicka
- ul. Kozielska (skrzyŜowanie z ul. Sądową)
- ul. Wolności
- ul. Wyzwolenia
- ul. 3 Maja (obok sklepu „Blaszak”)
- ul. Damrota
- ul. Ks. Duszy (przy kościele parafialnym)
- ul. Ks. Koziołka (przy placu Eichendorffa)
- ul. Ks. Koziołka (przy aptece „W środku miasta”)
- ul. Krasickiego (obok poczty)
- ul. śeromskiego (skrzyŜowanie z ul. Strzelców Bytomskich)
2. Tablice ogłoszeniowe:
- ul. Chrobrego
- ul. Mickiewicza
Gmina Krapkowice:
1. Wieś Dąbrówka Górna
- ul. Opolska: słup ogłoszeniowy
- ul. Opolska: tablica ogłoszeniowa
2. Wieś Gwoździce
- ul. Opolska: słup ogłoszeniowy
- ul. Opolska: 3 tablice ogłoszeniowe
3. Wieś Kórnica
- ul. Główna: tablica ogłoszeniowa
4. Wieś Nowy Dwór Prudnicki:
- droga główna: słup ogłoszeniowy
5. Wieś Pietna
- skrzyŜowanie ulic Wiejskiej i Krapkowickiej: słup ogłoszeniowy
6. Wieś Rogów Opolski
- ul. Kościuszki: tablica ogłoszeniowa
7. Wieś Steblów
- ul. Prudnicka (obok sklepu): słup ogłoszeniowy
- ul. Cmentarna (obok plebani): słup ogłoszeniowy
- ul. Wiejska: tablica ogłoszeniowa
- ul. Prudnicka (obok gospody): tablica ogłoszeniowa

8. Wieś Ściborowice
- ul. Dębowa (obok sklepu): słup ogłoszeniowy
- Przysiółek Wesoła: tablica ogłoszeniowa
- Jarczowice: tablica ogłoszeniowa
9. Wieś śuŜela
- ul. Krapkowicka: tablica ogłoszeniowa
10. Wieś śywocice
- ul. Łąkowa: słup ogłoszeniowy
- ul. Kozielska (przy barze „Brodway”): słup ogłoszeniowy
INFORMACJA DODATKOWA

Komitety Wyborcze zainteresowane bezpłatnym umieszczaniem swoich
plakatów wyborczych w w/w miejscach proszone są o wcześniejszy kontakt
pod numer telefonu: 77 40 78 155
Krapkowice, dn. 26.04.2010 r.

Burmistrz Krapkowic
/-/ mgr Piotr Solloch

