KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
O TERMINIE I ZASADACH LOSOWANIA
NUMERÓW DLA ZAREJESTROWANYCH LIST KANDYDATÓW NA RADNEGO
W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY GMINY SOBKÓW
W OKRĘGU WYBORCZYM NR 1,
ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 9 CZERWCA 2013 ROKU

Gminna Komisja Wyborcza w Sobkowie na podstawie art. 64o ust. 7 ustawy z dnia 16
lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst
jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 ze zmianami) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy
z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21,
poz. 113 ze zmianami), przyznaje w drodze losowania numery dla list kandydatów na radnego
Rady Gminy Sobków, zarejestrowanych przez Gminną Komisję Wyborczą w Sobkowie.
1. Losowanie odbędzie się w dniu 16 maja 2013 r. ( czwartek) w budynku Urzędu Gminy
w Sobkowie Plac Wolności 12 (sala konferencyjna) o godz. 13.00.
2. Losowanie będzie przeprowadzone w trakcie posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej
w następujący sposób:
1) do jednego pojemnika zostanie włożonych tyle kartek z kolejnymi numerami, ile jest
zarejestrowanych list kandydatów na radnego,
2) do drugiego pojemnika zostaną włożone kartki z nazwami zarejestrowanych list
kandydatów na radnego.
Oba rodzaje losowanych kartek będą umieszczone w kopertach.
Losowania dokonają członkowie Gminnej Komisji Wyborczej. Jedna osoba będzie losowała
numer dla list, a druga nazwę listy kandydatów na radnego.
Wylosowany numer i nazwa listy będą odczytane przez losujące osoby. Następnie zostaną
zszyte i będą stanowić dokumentację z losowania.
Z przeprowadzonego losowania zostanie sporządzony protokół, a uchwała Gminnej
Komisji Wyborczej w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów na radnego Rady
Gminy Sobków zostanie niezwłocznie przekazana w formie komunikatu Gminnej Komisji
Wyborczej pełnomocnikom komitetów wyborczych oraz Komisarzowi Wyborczemu
w Kielcach I i podana do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy
Sobków.
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