Uchwała Nr 5/2018
Gminnej Komisji Wyborczej w Pozezdrzu
z dnia 3 października 2018 r.
w sprawie ustalenia treści i zarządzenia druku kart do głosowania w wyborach do
organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21
października 2018 r.

Na podstawie art. 437 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r.
poz. 754, 1000 i 1349) uchwala się co następuje:
§ 1.
Ustala się treść kart do głosowania w wyborach do Rady Gminy Pozezdrze oraz w wyborach Wójta
Gminy Pozezdrze zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do
niniejszej uchwały.
§ 2.
1. Zarządza się druk kart do głosowania o treści ustalonej w § 1, w nakładzie 100% uprawnionych do
głosowania.
2. Wszystkie karty do głosowania w wyborach do Rady Gminy Pozezdrze zostaną wydrukowane na
papierze koloru białego, w formacie 210 mm x 297 mm, na papierze offsetowym o gramaturze 70
lub 80 g/m2.
3. Wszystkie karty do głosowania w wyborach Wójta Gminy Pozezdrze zostaną wydrukowane na
papierze koloru białego, w formacie 210 mm na 342 mm, na papierze offsetowym o gramaturze 70
lub 80 g/m2.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pozezdrze.
§ 4.
Uchwała w chodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Pozezdrzu
/-/ Dorota Słowikowska

Załącznik nr 1 do uchwały nr 5/2018
Gminnej Komisji Wyborczej w Pozezdrzu
Okręg wyborczy nr

KARTA DO GŁOSOWANIA
w wyborach do Rady Gminy w Pozezdrzu w dniu 21
października 2018 r.
LISTY KANDYDATÓW NA RADNYCH
01

....................................................................
zgłoszony/a przez .......................................

02

Lista numer ....

.....................................................................
Zgłoszony/a przez .......................................

Informacja
1. Znajdź kandydata, na którego chcesz zagłosować.
2. Postaw znak „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku
tego kandydata.
3. Jeżeli postawisz znak „X” przy nazwisku więcej niż jednego
kandydata, Twój głos będzie nieważny.
4. Znak „X” to co najmniej dwie linie przecinające się wewnątrz
kratki.

Lista numer .....

Załącznik nr 2 do uchwały nr 5/2018
Gminnej Komisji Wyborczej w Pozezdrzu

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

.......................................................................
zgłoszony/a przez...........................................

02

.......................................................................
zgłoszony/a przez .........................................

Informacja
5. Znajdź kandydata, na którego chcesz zagłosować.
6. Postaw znak „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku
tego kandydata.
7. Jeżeli postawisz znak „X” przy nazwisku więcej niż jednego
kandydata, Twój głos będzie nieważny.
8. Znak „X” to co najmniej dwie linie przecinające się wewnątrz
kratki.

