
POST ANOWIENIE  NR 12/2021

KOMISARZA  WYBORCZEGO  W  SIERADZU  I

z dnia  18  października  2021  r.

w  sprawie  zarządzenia  wydrukowania  kart  do  głosowania

oraz trybu  przekazywania  kart  du  51u.iu  vv 1T1i"l  nhwodowej  komisji  wyborczej

w  wyborach  uzupełniających  do  Rady  Gminy  Sieradz

'arządzoiiytli  iia  dzień  7 listopada  2021  r.

Na podstawie  art.  437  g 1 ustawy  z dnia  5 stycznia  2011  r. - Kodeks  wyborczy  (Dz.  U.

z 2020  r. poz.  1319,  z 2021  r. poz. 1834)  Komisarz  Wyborczy  w Sieradzu  I postanawia,  co

następuje.

fi 1,  Zarządza  się wydrukowanie  kart  do głosowania  dla okręgu  wyborczego  nr 2.

F3 2. 1. Karty  do głosowania  przeznaczone  do sporządzenia  pakietów  wyborczych

stosowanych  w  głosowaniu  korespondencyjnym  mają  być  wykonane  i przekazane  do urzędu

gminy  najpóźniej  do dnia  26 października  2021  r. (wtorek).  Pozostała  część  nakładu  kart  do

głosowania  powinna  być  wykonana  i przekazana  do urzędu  gminy  nie później  niż  do dnia  4

listopada  2021  r. (czwartek).

2. Wydrukowane  karty  do  głosowania  powinny  zostać  zapakowane  oraz  właściwie  oznakowane,

z podaniem  nazwy  rady  gminy,  nr  okręgu  wyborczego  i nr  obwodu  głosowania.

3. Wójt  Gminy  Sieradz  przekaże  obwodowej  komisji  wyborczej  karty  do głosowania  nie  później

niż  do dnia  61istopada  2021  r. (sobota).

4. Odbiór  kart  do  głosowania  obwodowa  komisja  wyborcza  obowiązana  jest  potwierdzić

wformie  protokołu  zdawczo-odbiorczego,  wymieniając  w  jego  treści  dokładną  liczbę

otrzymanych  kart  do głosowania;  jeden  egzemplarz  protokołu  otrzymuje  Wójt  Gminy  Sieradz,  a

drugi  włącza  się  do dokumentacji  komisji.

5. Transport,  odbiór  i przechowywanie  kart  do głosowania  powinny  odbywać  się  w  warunkach

całkowitego  zabezpieczenia  przed  ich utratą  lub  zniszczeniem.  0 terminie  transportu  kart  do

głosowania  Wójt  Gminy  Sieradz  powinien  powiadomić  odpowiednią  komendę,  komisariat  lub

posterunek  policji.

6. Karty  do głosowania  powinny  być przechowyvvane  w odrębnym,  specjalnie  do tego  celu

wydzielonym  pomieszczeniu.  0 miejscu  i czasie  przechowywania  kart  do głosowania,  a także

o adresie  budynku,  w którym  będą  przechowyvvane  karty  do głosowania  Wójt  Gminy  Sieradz

poinformuje  odpowiednią  komendę,  komisariat  lub  posterunek  policji.

3. Postanowienie  wchodzi  w  życie  z dn  odpisania.
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