
KOMUNIKAT

Gminnej Komisji Wyborczej w Popielowie

z dnia 17 pazdziernika 2014 r.

o zasadach losowania numerow dla list kandydatow na radnych w wyborach do Rady Gminy w
Popielowie zarzqdzonych na dzieh 16 listopada 2014 r.

Gminna Komisja Wyborcza na podstawie art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks
wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz.112, Nr 147, poz.881, Mr 149, poz.889. Nr 171, poz.1016 oraz
Nr 217, poz.1281, z 2012 r. poz.849, poz.951, poz.1529 , z 2014 r. poz.179, poz.180 i 1072 )
przyznaje, na podstawie rejestracji list kandydatow w wyborach do Rady Gminy w Popielowie
numery zarejestrowanym w wyborach do rad gmin listom kandydatow komitetow, ktore nie
zarejestrowaty zadnej listy w wyborach do rady powiatu.

1. Termin i miejsce losowania:

W dniu 21 pazdziernika 2014 r. o godz. 16.30 w siedzibie Komisji, tj. w pokoju nr 25 Urze,du

Gminy w Popielowie zostana. przyznane, w drodze losowania, numery w/w listom komitetow

wyborczych.

2. Kolejnosc losowania :

1) w pierwszej kolejnosci zostanq wylosowane numery dla list kandydatow komitetow

wyborczych zarejestrowanych w wie.cej niz jednym okr^gu wyborczym - sposrod numerow

naste.puja.cych po numerach przyznanych przez Komisarza Wyborczego w Opolu dla list

komitetow wyborczych zarejestrowanych w wyborach do Rady Powiatu,

2) nast^pnie be,da, losowane numery dla list kandydatow komitetow wyborczych

zarejestrowanych w jednym okr^gu wyborczym - sposrod numerow nast^pujqcych po

numerach przyznanych w trybie pkt 1.

3. Tryb przeprowadzenia losowania:

1) Do jednakowych kopert zostang wtozone kartki z numerami do wylosowania dla list

uprawnionych komitetow, do innych kopert zostana. wtozone kartki z nazwami komitetow

wyborczych uczestniczgcych w losowaniu.

2) W jednym pojemniku zostana. umieszczone koperty z numerami, w drugim koperty z

nazwami komitetow.

3) Osoba wyznaczona ze sktadu komisji dokona losowania numeru listy, a naste.pnie nazwy

komitetu, ktorego listy b^dq oznaczone wylosowanym numerem.

4) Wylosowany numer i nazwa komitetu zostana^ odczytane, a wyj^te kartki z numerem i

nazwq komitetu zszyte i stanowic b^dq dokumentacJQ losowania.

5) Z przeprowadzonego losowania sporzgdzony zostanie protokot.

Przewodniczqcy
Gminnej Komisji Wyborczej

w Popielowie

(-) Gabriela Skupien


