Uchwała Nr 6/2018

Gminnej Komisji Wyborczej w Cewicach
z dnia 5 października 2018 r.
w sprawie ustalenia formatu, treści i nakładu kart do głosowania w wyborach Wójta Gminy
Cewice.

Na podstawie pkt. 1, 24 i 28 wytycznych ustalonych uchwałą Państwowej Komisji
Wyborczej z dnia 24 września 2018 r. w sprawie wytycznych i wyjaśnień dotyczących druku
i przechowywania kart do głosowania oraz trybu ich przekazania obwodowym

komisjom

wyborczym ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w wyborach do rad gmin, rad
powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

uchwala się, co następuje:

§1.

Karta do głosowania w wyborach Wójta Gminy

Cewice będzie jedną kartą, zadrukowaną

jednostronnie, formatu: 210 mm x 342 mm, która w prawym górnym rogu ma wycięte cztery
umiejscowione w poziomie otwory o średnicy 7 mm.

§2.

Treść karty do głosowania w wyborach Wójta Gminy Cewice ustala się, jak w załączniku nr 1 do
uchwały.

§3.

Zestawienie liczby kart do głosowania podlegających wydrukowaniu (nakład) ustalone w oparciu
o 100% liczby uprawnionych do głosowania, odrębnie dla każdego obwodu głosowania, stanowi
załącznik nr 2 do uchwały.

§4.

Z nakładu ustalonego w § 3 wydziela się 10 % rezerwy kart, w ilości określonej w załączniku nr 2 do

uchwały. Rezerwa kart będzie zdeponowana w Urzędzie Gminy Cewice i pozostawać będzie
w wyłącznej dyspozycji Gminnej Komisji Wyborczej w Cewicach.

§5.

Uchwałę przekazuje się niezwłocznie do akceptacji właściwemu komisarzowi wyborczemu oraz
Wójtowi Gminy Cewice w celu zlecenia druku kart do głosowania, a także urzędnikowi
wyborczemu

§6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:
Bazowska Bogumiła Jadwiga

Zastępca Przewodniczącego:
Broda Małgorzata Maria
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Członkowie:
Czaja Barbara Joanna
Theus Sylwia Katarzyna
Urban Katarzyna Barbara
Cybula Katarzyna
Decyk Dorota Ewa
Woźniak Justyna Krystyna
Czaja Joanna Maria
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 6/2018
Gminnej Komisji Wyborczej w Cewicach
z dnia 05.10.2018 r.

KARTA DO GŁOSOWANIA
w wyborach Wójta Gminy Cewice w dniu 21 października 2018 r.
kandydaci na wójta
01

[~

BAŃKA Jerzy
zgłoszony przez KWW INIGATYWA SAMORZĄDOWA GMINY CEWICE

02

PERNAL Jerzy
zgłoszony przez KWW ZMIENIAMY NASZĄ GMINĘ

nformacja
L. Znajdź kandydata, na którego chcesz zagłosować.
I. Postaw znak „X" w kratce wyłącznie przy nazwisku
tego kandydata.
5. Jeżeli postawisz znak „X" przy nazwisku więcej niż jednego
kandydata, Twój głos będzie nieważny.
\. Znak „X" to co najmniej dwie linie przecinające się wewnątrz kratki.
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Załącznik nr 2
Do Uchwały Nr 6/2018
Gminnej Komisji Wyborczej w Cewicach
z dnia 05 października 2018 r.

Nr obwodu
głosowania
1

Nakład kart
do głosowania
ogółem
1795

Nakład kart
do głosowania
90%
1616

Rezerwa kart
do głosowania
10%
180

2

926

833

93

3

1093

984

109

4

1567

1410

157

Razem

5381

4843

539

