Uchwała Nr 8/2014
Miejskiej Komisji Wyborczej w Zdzieszowicach
z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie ustalenia treści, nakładu i druku kart do głosowania
Na podstawie art. 437 § 1 i 484 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. IJ. Nr 21,
poz. 112 wraz z późn. zm.) oraz uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r.
w sprawne wytycznych i wyjaśnień dotyczących druku i przechowywania kart do głosowania oraz trybu ich
przekazania wraz z nakładkami na karty do glosowania sporządzonymi w alfabecie Brai 1le'a obwodowym
komisjom wyborczym 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 16 listopada
2014r. (M.P. z 2014 r.,poz. 788) Miejska Komisja Wyborcza w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:
§i-

1. Zatwierdza się wzory kart do głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. w brzmieniu i wzorze stanowiącym załącznik do
niniejszej uchwały. Załącznik obejmuje karty do głosowania z okręgu wyborczego od nr 1 do nr 15.
2. Wzory kart zostały sporządzone zgodnie z Uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11
sierpnia 2014 r. w' sprawie wzorów' kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania
sporządzonych w alfabecie Braille’a, w wyborach do rad gmin,

rad powiatów, sejmików'

województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów'
miast (M.P. z 2014 r., poz. zmiana poz. 734).
§2.

Zarządza się wydrukowanie kart do głosowania w;g wzorów zawartych w §1 w następujących
ilościach:
Okręg Nr 1 - 626 sztuk
Okręg Nr 2 - 663 sztuki
Okręg Nr 3 - 860 sztuk
Okręg Nr 4 - 893 sztuki
Okręg Nr 5 - 1 011 sztuk
Okręg Nr 6 - 936 sztuk
Okręg Nr 7 - 992 sztuki
Okręg Nr 8 -7 0 6 sztuk
Okręg Nr 9 - 1265 sztuk
Okręg Nr 10 - 698 sztuk
Okręg Nr 11 - 839 sztuk
Okręg Nr 1 2 -8 5 0 sztuk

Okręg Nr 1 3 -8 0 1 sztuk
Okręg Nr 14 - 1121 sztuk
Okręg Nr 15 - 600 sztuk
§3.

Druk kart do glosowania odbywa się z zachowaniem warunków najwyższej staranności,
z uwzględnieniem następujących zasad:
1.Korektę składów kart do głosowania w zakresie zgodności z ustaloną treścią karty i jej wzorem
prowadzą dwa niezależne od siebie zespoły wyznaczonych pracowników Urzędu Miejskiego
w Zdzieszowicach.

Stwierdzone

błędy dwa

zespoły

wzajemnie

kontrolują

i przekazują

kierownikowi drukarni zatrzymując po 1 egzemplarzu odbitki każdej karty. Po usunięcie błędów,
zespoły dokonują ponownego sprawdzenia kart do głosowania na podstawie ustalonej treści karty.
2. Po wykonaniu przez drukarnię wstępnej karty, dla każdego okręgu tzw.”szczotki”, karta musi
zostać skontrolowana przez Miejską Komisję Wyborczą w Zdzieszowicach. W razie braku wad
i błędów na kartach musi znajdować się adnotacja komisji: „zatwierdzono do druku, data, pieczęć
MKW i podpisy członków komisji”.
3. Tak zatwierdzone karty urzędnik wyborczy przedłoży do Delegatury Krajowego Biura
wyborczego w Opolu, celem ich weryfikacji przez Komisarza Wyborczego w Opolu w trybie
nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego.
4. Po zatwierdzeniu kart członkowie Miejskiej Komisji Wyborczej zezwalają na uruchomienie
druku pełnego nakładu karty, wspólnie podpisując kartę do druku.
§4.
Zgodnie z ait. 156 §1 Kodeksu wyborczego wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi
Zdzieszowic.
§5Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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