Uchwata Nr 7/2014
Gminnej I<omisji Wyborczej w Brodach
z dnia 03 listopada 2014 r.
w sprawie ustalenia tresci karty do gtosowania w wyborach W6jta Gminy Brody zarzqdzonych na dzien

16 listopada 2014 r.

Na podstawie ,lit. 180~ I pkl3 art. 484 i ·+85 lIslmvy Z cinia 5 slycznia 20 I I 1'.
vvyb()I'czy (Oz. U. Nr
21, paz. 112, z pozn. zmi) oraz ~ 3 LISt. 1-9 lIclmaly Pal'lslwowej KOll1isji Wyborczcj z cilli<1 II sierpnia 2014 r. w
sprawie wzorow kart do glosowania oraz nakladek IHl karly (10 glosowania sporz:,clzonyc!J w alf~lbccie Braille'a, w
wyborach do rad gmin, rad powiatow, sejmikow wojcwoclzlw i rad dzielnic 1l1,St. W,lrszawy oraz wyborow wojtow,
burmistrzow i prezydelltow miast (M.P. z 2014 1".. poz.734 z poin.zlll.) i uchwaly 1\1I1s1 wowcj Komisj i Wyborezej z
dllia 25 sierpnia 2014 I". W sprawie \vytycznych i wyjasnicil clotyc7(!cyc!J clruku j przcc!Jowywilnia kart do glosowania
oraz trybu ieh przekazywan ia wraz z naklac1kam i na karty elo glosowi1n ia sporzC)clzon)'1l1 i a alf~lbeeie Brai lie' a
obwoc1owym k01l1isjolll wyborczY'm \v wyborach do rae! gl11in, racl puwialt'lw, scjmikCl\V \\o,icwoclZlw i rad dzielnic
m.st. Warszawy oraz wyborow wojtow. burmistrz(m i prczyclent6\\ 11liasl zarz<!dzollych nil (Izkll 16listopac!a 2014 r.
(M.P. z 2014 r.,poz.788) Gmill 11<1 Komisja Wyborcza lIc!Jwaln, co (1(lSl9PlljC:
§ 1.1. Ustala siEi tresei karty do gtosowania w wyboraeh W6jta Gminy Brody w brzmieniu i formacie okreslonym w
zatqezniku nr 1 do niniejszej uehwaty.
2. Karta do gtosowania w wyboraeh W6jta Gminy Brody:
1) drukowana jest na papierze koloru r6zowego,
2) drukowana jest na papierze offsetowym

0

gramaturze 70g/m

2

,

3) jest jednq kartq zadrukowanq jednostronnie, formatu A4,
4) karta do gtosowania ma sciEitv prawy g6rny r6g.

§ 2. Ustala siEi naktad kart do gtosowania w ilosci:
GMINNA KOMISJA WYBORCZA NR 1 W BRODACH
Karty dla obwodowej

liczba kart do

komisji
1012

GMINNA KOMISJA WYBORCZA NR 2 W BRODACH

liczba kart do druku

I<arty dla obwodowej
i<omisji

990

Rezerwa

52

GMINNA KOMISJA WYBORCZA NR 3 W BIECZU

druku

Karty dla obwodowej
komisji
633

33

§ 3. Ustala siEi harmonogram druku kart do gtosowania stanowiqey zalqemik nr 2 do niniejszej uehwaty.

§ 4. Zobowiqzuje si~ W6jta Gminy Brody do:
1) zlecenia druku kart do gtosowania wymienionych w § 1 wg wzoru okreslonego w zatC)czniku nr 1 do niniejszej
uchwaty.
2) Zabezpieczenia kart do gtosowania w procesie druku oraz zapewnienia ich zapakowania wg obwodow
gtosowania.
3) Ustalanie terminu i sposobu odbioru kart z drukarnia, przygotowania paczek z kartami dla poszczeg61nych
obwod6w komisji wyborczych oraz miejsca ich przechowywania do czasu dostarczenia obwodowym
komisjom wyborczym.
§ 5. Uchwata wchodzi w iycie z dniem podjE;cia.
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Beata Kowalczuk

tJj~t2t.t(.J. . . .

4.

~~~g.~1.~.~. . . . .
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ZatCjcznik nr 2
do uchwaty Nr 7/2014
Gminnej i(omisji Wyborczej
w Brodach
z dnia 3 listopada 2014 roku

Harmonogram druku kart do gtosowania w wyborach W6jta Gminy Brody

Rodzaj czynnosci

Termin

tresci kart do gtosowania wyborach do
Gminy Brody

03

i kontrola jakosci druku kart do gtosowania
wyznaczonych czfonk6w gminnej komisji

03 listopada 2014

sprawdzanie kart przez wyznaczonych
komisji wyborczej
gtosowania

gtosowania

kart do gtosowania

Przygotowanie kart gtosowania celem przekazania
obwodowym komisjom wyborczym
przekazanie kart do gtosowania
komisjom wyborczym

03 listopada 2014

4 listopada

do 7 listopada 2014

do 7 listopada 2014

12 listopada 2014

15 listopada 2014

