
KOMUNIKAT 
Gminnej Komisji Wyborczej w Zakrzewie 

z dnia 17 pazdziernika 2014 r. 

o zasadach losowania numerow dla list kandydatow na radnych w wyborach 

zarz^dzonych na dzien 16 listopada 2014 r. 

1. Gminna Komisja Wyborcza na podstawie art. art. 410 § 7 ustawy z dnia 

5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U . Nr 21, poz. 112 z pozn. zm.) 

na podstawie rejestracji list kandydatow w wyborach do Rady Gminy Zakrzewo 

przyznaje numery zarejestrowanym w wyborach do rady gminy listom kandydatow 

komitetow, ktore nie zarejestrowaly zadnej listy w wyborach do sejmiku 

wojewodztwa i w wyborach do rad powiatow. 

2. Gminna Komisja Wyborcza przyzna numery: 

1) dla list kandydatow komitetow wyborczych zarejestrowanych w wiecej niz jednym 

okregu wyborczym - sposrod numerow nast^pujqcych po numerach 

przyznanych przez Komisarza Wyborczego we Wloclawku 

2) dla list kandydatow komitetow wyborczych zarejestrowanych w jednym 

okregu wyborczym - sposrod numerow nast^puj^cych po numerach przyznanych 

w trybie pkt 1. 

Gminna Komisja Wyborcza w Zakrzewie przyzna numery, w drodze 

losowania, w dniu 20 pazdziernika 2014 r. (poniedzialek) o godz. 12:00 

w siedzibie Komisji, tj. w Urz^dzie Gminy w Zakrzewie przy ulicy Lesnej 1, 

pokoj nr 5. 

3. Losowanie b?dzie przeprowadzone w trakcie posiedzenia Komisji w nast^puj^cy 

sposob: 

1) Komisja ustala, ktore komitety zarejestrowaly swoje listy w wiecej niz jednym 

okr?gu, lecz nie spetnily warunkow do otrzymania jednolitego numeru. 

2) Losowanie: do pierwszej grupy kopert b^d^ wtozone kartki z kolejnymi numerami 

dla list, ile jest uprawnionych komitetow. 
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Do drugiej grupy kopert zostan^ wlozone kartki z nazwami komitetow 

wyborczych. 

Czynnosci losowania dokonaj^ dwaj czlonkowie Komisji. Jedna osoba b^dzie 

losowala numer dla list, zas druga osoba - nazwy komitetow. 

4. Wyj^te kartki b^d^ zszywane i stanowic one b^d^ dokumentacj? losowania. 

5. Nast^pnie Komisja nada w drodze losowania listom zarejestrowanym w jednym 

okregu numery nastepujace po juz nadanych. Losowanie numerow dla tej grupy list 

przeprowadza si? jak w pkt. 3 ppkt. 2. 

6. Z przeprowadzonego losowania sporz^dzony zostanie protokol. 

7. Nieobecnosc pelnomocnikow wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia 
losowania. 

Wieslawa Maria Banaszkiewicz 


