
Uchwała Nr 6/2016 
Miejskiej Komisji Wyborczej 

z dnia 28 lipca 2016 r. 

w sprawie druku kart do głosowania i ich dostarczenia Obwodowej 
Komisji Wyborczej Nr 9 w Koczergach w wyborach uzupełniających do 
Rady Miejskiej w Parczewie zarządzonych na dzień 4 września 2016 r. 

Na podstawie art. 180 § 1 pkt 3 ustawy z dnia ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks 
wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Miejska Komisja Wyborcza w Parczewie 
uchwala, co następuje: 

§1 
Ustala się treść kart do głosowania dla okręgu wyborczego Nr 13 w wyborach 

uzupełniających do Rady Miejskiej w Parczewie, stanowiącą załącznik do niniejszej 
uchwały, zgodnie z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia U sierpnia 2014 r. 
w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych 
w alfabecie Braille^a, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i rad 
dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów burmistrzów i prezydentów miast, 
zmienionej uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 sierpnia 2014 r. 

§ 2 
Wykonanie zadań związanych z wykonaniem kart do głosowania, 

zabezpieczeniem kart w procesie druku, zapakowaniem ich zgodnie z okręgiem 
wyborczym i obwodem głosowania oraz wykonanie zadań związanyeh z przygotowaniem 
paczek z kartami dla obwodowej komisji wyborczej oraz miejscem ich przechowywania do 
czasu dostarczenia obwodowej komisji wyborczej Miejska Komisja Wyborcza zleca 
Burmistrzowi Parczewa. 

Ustala się nakład drukowanych kart dla okręgu wyborczego Nr 9 w ilości 691 
uprawnionych. 

§ 4 
Termin druku kart do głosowania ustała się na dzień 30 sierpnia 2016 r. 

§5 
1. Korektę składów kart do głosowania w zakresie zgodności z ustalonym 

wzorem przeprowadzą dwa niezależnie od siebie działające zespoły wyznaczone 
przez Burmistrza Parczewa. W przypadku stwierdzenia błędów, podlegają one 
konfrontacji przez oba zespoły, a następnie przekazane kierownikowi drukami. 
1 egz. odbitki karty podlega zatrzymaniu. Po usunięciu błędów, zespoły 
powinny dokonać ponownego sprawdzenia brzmienia kart do głosowania na 
podstawie materiału wyjściowego, tj. ustalonej treści karty. 

2. Ostateczną kontrolę składu każdej karty do głosowania dokonają wyznaczeni 



członkowie Miejskiej Komisji Wyborczej, którzy zezwołą na uruchomienie 
druku pełnego nakładu karty, wspólnie podpisując kartę do druku. 

§ 6 
Przekazanie kart do głosowania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w Koczerach 

nastąpi w formie protokołu w dniu 3 września 2016 r. Karty do głosowania winny przyjąć co 
najmniej trzy osoby wchodzące w skład Obwodowej Komisji Wyborczej, w tym 
przewodniczący komisji lub jego zastępca. Protokół potwierdzający przyjęcie kart, ze 
wskazaniem ich rodzajów i ilości należy sporządzić w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
obwodowej komisji, drugi dla osoby dostarczającej. 

§ 7 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Miejskiej Komisji Wyborczej 
w Parczewie. 

§ 8 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 

Miejskiej Komisji Wyborczej w Parczewie 
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