Uchwafa Nr 10/2014
Gminnej Komisji Wyborczej w Brodach
z dnia 19 listopada 2014 r.
w sprawie ustalenia tresci karty do gfosowania w ponownych wyborach W6jta Gminy Brody zarzCldzonych na
dzien 30 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 180§ 1 pkt 3, art. 484 i 485 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks
wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z pam. zm.') oraz § 5 ust. 1-5 uchwaly Panstwowej Komisji Wyborczej z dnia 11
sierpnia 2014 r. w sprawie wzor6w kart do glosowania oraz nakladek na karty do glosowania sporZ<}dzonych w
alfabecie Braille'a, w wyborach do rad gmin, rad powiatow, sejmik6w wojew6dztw i rad dzielnic m.st. Warszawy
oraz wybor6w w6jt6w, bunnistrz6w i prezydent6w miast (M.P. z 2014 r., poz.734 z pom.zm.) i uchwaly Panstwowej
Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie wytycznych i wyjasnien dotycZ<}cych druku i
przechowywania kart do glosowania oraz trybu ich przekazywania wraz z nakladkami na karty do glosowania
sporZ<}dzonymi a alfabecie Braille'a obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do rad gmin, rad powiat6w,
sejmik6w wojew6dztw i rad dzielnic m .st. Warszawy oraz wybor6w w6jt6w, burmistrz6w i prezydent6w miast
zarz~dzonych na dzien 16 listopada 2014 r. (M .P. z 2014 r.,poz.788) Gminna Komisja Wyborcza uchwala, co
nastypuje:
§ 1.

1. Ustala si~ tresci karty do gtosowania w wyborach W6jta Gminy Brody w brzmieniu i formacie okreslonym w
zatqczniku nr 1 do niniejszej uchwaty.

2. Karta do gtosowania w wyborach W6jta Gminy Brody:
1) drukowana jest na papierze koloru r6iowego,

2) drukowana jest na papierze offsetowym

0

gramaturze 70g/m 2,

3) jest jednq kartq zadrukowanq jednostronnie, formatu AS,
4) karta do gtosowania ma

sci~ty

prawy g6rny r6g.

§ 2.

Ustala

si~

naktad kart do gtosowania w ilosci:

GMINNA KOMISJA WYBORCZA NR 1 W BRODACH
OKR~GI

1,2,3,4,9

lClczna liczba kart do druku
1065

Karty dla obwodowej
komisji
1012

Rezerwa 5%
53

GMINNA KOMISJA WYBORCZA NR 2 W BRODACH
OKR~GI

5,6,7,8,10,11

lClczna liczba kart do druku
1042

Karty dla obwodowej
komisji
990

Rezerwa 5%
52

GMINNA KOMISJA WYBORCZA NR 3 W BIECZU
OKR~GI

12,13,14,15

lClczna liczba kart do druku
666

Karty dla obwodowej
komisji
633

Rezerwa 5%
33

Ustala

si~

§ 3.
harmonogram druku kart do gtosowania stanowiqcy zatqcznik nr 2 do niniejszej uchwaty.

§ 4.
Zobowiqzuje si~ W6jta Gminy Brody do:
1) zlecenia druku kart do gtosowania wymienionych w § 1 wg wzoru okreslonego w zatqczniku nr 1 do niniejszej
uchwaty.
2) Zabezpieczenia kart do gtosowania w procesie druku oraz zapewnienia ich zapakowania wg obwod6w
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

podj~cia.

Przewodniczqca Gminnej Komisji Wyborczej
(-) Beata Kowalczuk

1. tajtar Michalina

2. Warton Danuta
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3. Rutkowska Anna
4.

Baj J6zef

5. Sosnowski Tadeusz 'f d2-~

6. Miklaszewski Andrzej
7.

Dziadek Sebastian

8. Malicka Ewa
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