
ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.448.2021 
WÓJTA GMINY WILKÓW 

z dnia 15 lutego 2021 r. 

w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Wilków miejsc przeznaczonych 
na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów 

wszystkich komitetów wyborczych 

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1319) 
w związku z zarządzeniem Nr 19/21 Wojewody Opolskiego z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie zarządzenia 
wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Wilkowie zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. W związku z zarządzonymi na dzień 18 kwietnia 2021 r. wyborami uzpełniajacymi do Rady Gminy 
w Wilkowie w okręgu wyborczym nr 15, wyznaczam na obszarze gminy Wilków miejsca przeznaczone na 
bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych. 

2. Wykaz wyznaczonych miejsc stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilkowie oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej Gminy Wilków. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

   

Wójt Gminy Wilków 
 
 

mgr Bogdan Zdyb 
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Załącznik do zarządzenia Nr ORG.0050.448.2021 

Wójta Gminy Wilków 

z dnia 15 lutego 2021 r. 

 
Wykaz miejsc na obszarze gminy Wilków przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych 

obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych 

Nazwa miejscowości 

 
Miejsce umieszczania obwieszczeń  

i plakatów 
 

Bukowie z przysiółkiem Chrząstów 

1 słup ogłoszeniowy: 
ul. Lipowa, 
2 tablice ogłoszeń: 
ul. Lipowa – 1 szt., ul. Jesionowa – 1 szt. 

Dębnik 1 tablica ogłoszeń  

Idzikowice 1 słup ogłoszeniowy, 
1 tablica ogłoszeń  

Jakubowice 1 tablica ogłoszeń  

Krzyków 2 tablice ogłoszeń  

Lubska 1 tablica ogłoszeń  

Młokicie 1 tablica ogłoszeń  

Pągów z przysiółkiem Pągówek 1 tablica ogłoszeń: ul. Główna 

Pielgrzymowice 1 tablica ogłoszeń  

Pszeniczna 1 tablica ogłoszeń: ul. Lipowa 

Wilków z przysiółkiem Wilkówek 
(Barski Dwór) 

6 tablic ogłoszeń: 
ul. Długa – 2 szt., ul. Kolejowa – 1 szt., 
ul. Wrocławska – 2 szt., Wilkówek – 1 szt. 

Wojciechów 1 tablica ogłoszeń  
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