
INFORMACJA 

 

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W CEDRACH WIELKICH 

z dnia 1 października 2018 r. 

 w sprawie terminu oraz zasad losowania numerów dla list kandydatów na radnych  

do Rady Gminy Cedry Wielkie zarejestrowanych w wyborach  

zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

  

I. 

 Na podstawie art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), Gminna Komisja Wyborcza w Cedrach Wielkich 

przyznaje zarejestrowanym w wyborach do Rady Gminy Cedry Wielkie listom kandydatów 

komitetów niespełniających żadnego z warunków określonych w art.409 od § 1 do §3  w/w 

ustawy, numery: 

 

1) dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż jednym 

okręgu wyborczym - spośród numerów następujących po numerach przyznanych przez 

Komisarza Wyborczego w Gdańsku I; 

2) list dla kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okręgu 

wyborczym - spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie 

 pkt 1) 

II. 

Publiczne losowanie odbędzie się w dniu 3 października 2018 r. o godz.  1400  w budynku 

Urzędu  Gminy Cedry Wielkie, ul. M. Płażyńskiego 16, pokój nr 15 

III. 

Losowanie odbywać się będzie w następujący sposób: 

1) do przezroczystego pojemnika oznaczonego napisem „Numery list kandydatów” 

włożone zostaną kartki z kolejnymi numerami dla tylu list, ile jest uprawnionych 

komitetów, 

2) do przezroczystego pojemnika oznaczonego napisem „Nazwy komitetów wyborczych” 

włożone zostaną kartki z nazwami komitetów biorących udział w losowaniu, 

3) oba rodzaje losowanych kartek będą umieszczone w jednakowych kopertach, 

4) czynności losowania dokonają osoby wskazane przez przewodniczącą Gminnej Komisji 

Wyborczej,  

5) najpierw będzie losowany numer dla list z pojemnika oznaczonego „Numery list 

kandydatów”, a następnie – nazwa komitetu wyborczego z pojemnika oznaczonego 

napisem „Nazwy komitetów wyborczych”, 

6) wyjęte z kopert kartki będą odczytane przez osobę losującą i następnie powtarzane przez 

Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej oraz łączone i zszywane. 

  

Z przeprowadzonego losowania zostanie sporządzony protokół, a informacja o przyznanych 

numerach list kandydatów, w formie informacji niezwłocznie zostanie podana do publicznej 

wiadomości przez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej 

gminy www.cedry-wielkie.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Cedry Wielkie. 

 

  

  

Przewodniczący 

Gminnej Komisji Wyborczej 

 

/-/ Łukasz Grabarczyk 

http://www.cedry-wielkie.pl/

