KOMUNIKAT
Miejskiej Komisji Wyborczej w Kościerzynie
z dnia 20 października 2014 r.
w sprawie terminu oraz zasad losowania numerów dla list kandydatów na radnych do Rady Miasta
Kościerzyna zarejestrowanych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
I
1. Miejska Komisja wyborcza w Kościerzynie na podstawie art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia
2011r. – Kodeks wyborczy (t.j.: Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), przyznaje numery listom
kandydatów tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów do Rady Miasta
Kościerzyna, a które nie spełniają żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu tj. nie
otrzymały numerów nadanych przez Państwową Komisję Wyborczą i Komisarza Wyborczego w
Gdańsku.
Dotyczy to następujących komitetów wyborczych:
Komitet Wyborczy Wspólnota Ziemi Kościerskiej
Komitet Wyborczy Samorządność Ziemi Kościerskiej
Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa dla Kościerzyny
Komitet Wyborczy Wyborców Nowa Przyszłość
Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Kościerzyna
Aleksander Mach- Komitet Wyborczy Wyborców
Komitet Wyborczy Wyborców Marka Landowskiego
2. Numery te Miejska Komisja Wyborcza w Kościerzynie przyznaje w drodze losowania najpóźniej
w 21 dniu przed dniem wyborów.
II
1. Losowanie odbędzie się publicznie w dniu 22 października 2014 r. o godz. 900 w siedzibie
Miejskiej Komisji Wyborczej w budynku Urzędu Miasta Kościerzyna przy u. 3 Maja 9a
w Kościerzynie, sala 11 (I piętro).
2. Losowanie będzie przeprowadzone odrębnie:
1) dla list kandydatów komitetów wyborczych, których listy zostały zarejestrowane w więcej niż
jednym okręgu wyborczym, spośród numerów rozpoczynających się po ostatnim numerze
przyznanym przez Komisarza Wyborczego w Gdańsku dla list komitetów , które
zarejestrowały kandydatów w wyborach do rad powiatów
2) dla list komitetów wyborczych, zarejestrowanych w jednym okręgu wyborczym, spośród
numerów przyznanych w trybie ppkt. 1).
3. 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 dwie osoby wskazane przez Przewodniczącą Miejskiej Komisji,

5) jedna osoba będzie losowała numer dla list z pojemnika oznaczonego „Numery list
kandydatów”, zaś druga osoba- nazwę komitetu wyborczego z pojemnika oznaczonego
napisem „Nazwy komitetów wyborczych”,
6) wyjęte z kopert kartki będą odczytane przez osoby losujące i następnie powtarzane przez
Przewodniczącą Miejskiej Komisji oraz łączone i zszywane.
4. Z przeprowadzonego losowania zostanie sporządzony protokół, a informacja o przyznanych
numerach list kandydatów, w formie uchwały zostanie niezwłocznie podana do publicznej
wiadomości.

Przewodnicząca
Miejskiej Komisji Wyborczej
Barbara Kerlin- Wojtysiak

