KOMUNIKAT
Miejskiej Komisji Wyborczej w Grodzisku Wielkopolskim
z dnia 28 września 2018r.
o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach
do Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Na podstawie art.408 pkt. 3 i 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy
(Dz. U. z 2018r. Poz.754, 1000, 1349), podaje się do wiadomości co następuje:
1. Miejska Komisja Wyborcza w Grodzisku Wielkopolskim przyznaje w drodze losowania numery
zarejestrowanym w wyborach tylko do Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim listom
kandydatów tych komitetów wyborczych, których listy nie otrzymały jednolitych numerów od
Państwowej Komisji Wyborczej ani od Komisarza Wyborczego:
1) listom kandydatów tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów w więcej
niż jednym okręgu wyborczym spośród numerów następujących po numerach przyznanych PKW
oraz u Komisarza Wyborczego. Listom tym nadaje się w drodze losowania numer następujący po
ostatnim numerze nadanym listom przez Komisarza Wyborczego,
2) pozostałym listom zarejestrowanym w jednym okręgu wyborczym Komisja nadaje w drodze
losowania numery kolejne po już nadanych.
Losowanie numerów list odbędzie się dnia 1 października 2018r. o godzinie 13,00 sali
posiedzeń w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Wielkopolskim (II piętro).
2. Losowanie będzie przeprowadzone w następujący sposób:
1) dwa pojemniki będą umieszczone w widocznym miejscu. Do jednego pojemnika zostanie
włożonych tyle zwiniętych kartek z kolejnymi numerami dla list ile jest uprawnionych komitetów.
Do drugiego pojemnika zostaną włożone kartki z nazwami komitetów wyborczych. Oba rodzaje
losowanych kartek umieszczono w małych i nieprzezroczystych pojemnikach,
2) czynności losowania dokonują członkowie Miejskiej Komisji Wyborczej w Grodzisku
Wielkopolskim. 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 Przewodniczącą Komisji,
3) wyjęte z pojemników kartki będą łączone i zszywane, stanowić one będą one dokumentacje
losowania.
3. Nieobecność osoby zgłaszającej listę nie wstrzymuje losowania.
4. Z przeprowadzonego losowania zostanie sporządzony protokół. Miejska Komisja Wyborcza w
sprawie przyznania numerów listom kandydatów podejmuje uchwałę.
5. Informację o przyznanych numerach zostaną niezwłocznie podane do wiadomości publicznej
poprzez wywieszenie komunikatu w siedzibie Urzędu oraz umieszczenia na stronie BIP Urzędu
Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim.
6. Informacja zostanie niezwłocznie przekazana również osobom zgłaszającym listy kandydatów na
radnych Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim.
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