ZARZĄDZENIE NR 124/2018
WÓJTA GMINY SŁAWNO
z dnia 26 września 2018 r.
w sprawie nieodpłatnego udostępniania świetlic wiejskich na terenie gminy Sławno w celu prowadzenia
kampanii wyborczej w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień
21 października 2018 roku.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz art. 84 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018
r. poz. 754, 1000, 1225, 1238, 1282, 1321, 1349) zarządzam co następuje:
§ 1. Udostępnia się nieodpłatnie mienie gminne - świetlice wiejskie znajdujące się na terenie gminy
Sławno, na prowadzenie kampanii wyborczej przez komitety wyborcze, które zgłosiły kandydatów na radnych
do Rady Gminy Sławno lub kandydata na wójta Gminy Sławno.
§ 2. 1. W okresie trwania kampanii wyborczej komitet wyborczy ma prawo do korzystania na podstawie
umowy użyczenia ze świetlic wiejskich w okręgu wyborczym, w którym zgłosił kandydata do Rady Gminy
Sławno lub kandydata na wójta Gminy Sławno.
2. Komitet wyborczy, który zgłosił tylko kandydatów na radnych do Rady Gminy Sławno ma prawo do
skorzystania z nieodpłatnego użyczenia świetlicy wiejskiej w każdej miejscowości wchodzącej w skład okręgu
wyborczego, w którym komitet wyborczy zgłosił kandydata do Rady Gminy Sławno, w wymiarze jednego
spotkania trwającego nie dłużej niż 2 godziny.
3. Komitet wyborczy, który zgłosił kandydatów na radnych do Rady Gminy Sławno i kandydata na wójta
Gminy Sławno ma prawo do skorzystania z nieodpłatnego użyczenia świetlicy wiejskiej w każdej
miejscowości na terenie gminy Sławno, w wymiarze jednego spotkania trwającego nie dłużej niż 2 godziny.
§ 3. Wniosek o nieodpłatne użyczenie świetlicy składa pełnomocnik komitetu wyborczego w Urzędzie
Gminy Sławno nie później niż 2 dni przed planowanym terminem użyczenia, po uzgodnieniu terminu
użyczenia z sołtysem danej miejscowości.
§ 4. Udostępnianie świetlic będzie możliwe wyłącznie w czasie trwania kampanii wyborczej, w wyborach
do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Sławno
Ryszard Stachowiak
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