KOMUNIKAT
Miejskiej Komisji Wyborczej w Żninie
z dnia 17 października 2014 roku
o miejscu, czasie i zasadach losowania numerów list
kandydatów na radnych w wyborach do
Rady Miejskiej w Żninie
Na podstawie pkt III.3 Wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych
dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach organów jednostek
samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r., stanowiących
załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 września 2014 r.
1. Losowanie numerów list kandydatów w wyborach do Rady Miejskiej w Żninie nastąpi
w dniu 20 października 2014 r. o godz. 1245 w siedzibie auli Urzędu Miejskiego w
Żninie, ul. 700-lecia 39 (I piętro).
2. Przed rozpoczęciem losowania Przewodnicząca Komisji poinformuje o przyznanych
numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do rad powiatów na
obszarze
właściwości
Komisarza
Wyborczego
w
Bydgoszczy,
zgodnie
z
Obwieszczeniem Komisarza Wyborczego.
3. Losowanie będzie przeprowadzone w trakcie posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej
w Żninie w następujący sposób:
1) dwa pojemniki będą umieszczone w widocznym miejscu. Do jednego pojemnika
zostanie włożonych tyle złożonych kartek z kolejnymi numerami dla list, ile jest
uprawnionych komitetów. Do drugiego pojemnika zostaną włożone kartki z
nazwami komitetów wyborczych. Oba rodzaje losowanych kartek będą umieszczone
w nieprzeźroczystych kopertach.
2) czynności losowania zostaną dokonane przez dwóch członków Miejskiej Komisji
Wyborczej wyznaczonych przez Przewodniczącego Komisji. Jedna osoba będzie
losowała numer dla list, zaś druga osoba – nazwę komitetu wyborczego.
Wylosowany numer i nazwa komitetu będą odczytywane przez losujące osoby i
następnie powtarzane przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej;
3) wyjęte z kopert kartki będą łączone i zszywane; stanowić one będą dokumentację
losowania.
3. Z przeprowadzonego losowania zostanie sporządzony protokół, a informacja
o przyznanych numerach list kandydatów niezwłocznie zostanie przekazana, w formie
informacji Miejskiej Komisji Wyborczej w Żninie, pełnomocnikom komitetów
wyborczych oraz Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy i podana do wiadomości
publicznej poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej

Przewodniczący Miejskiej Komisji
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