
Uchwała Nr 4/2016 

Miejskiej Komisji Wyborczej 

z dnia 25 lipca 2016 r. 

o zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnego  

w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Parczewie zarządzonych 

na dzień 4 września 2016 r. 

 

Na podstawie art. 410 § 7 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 

Miejska Komisja Wyborcza w Parczewie na podstawie art. 410 § 7 pkt 2 ustawy z dnia 

ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) 

przyznaje zarejestrowanym listom kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do 

Rady Miejskiej w Parczewie numery w drodze losowania poczynając od numeru 1. 

§ 2 

1. Losowanie odbędzie się publicznie w dniu 28 lipca 2016 r. o godz. 15.45 w siedzibie 

Miejskiej Komisji Wyborczej w Parczewie, ul. Warszawska 24, sala nr 6 (I piętro). 

2. Losowanie będzie przeprowadzone w trakcie posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej  

w Parczewie w następujący sposób: 

1) do pustej urny wrzucone zostaną trzy okazane obecnym koperty z nazwami komitetów 

wyborczych oraz imieniem i nazwiskiem radnego zgłoszonym przez ten komitet 

wyborczy; 

2) czynności losowania dokona członek Miejskiej Komisji Wyborczej  

w Parczewie wyznaczony przez Przewodniczącego Komisji. Wylosowane nazwy 

komitetów wyborczych będą odczytywane przez losującego; 

3) wyjęte z kopert kartki będą łączone i zszywane; stanowić one będą dokumentację 

losowania. 

3. Z przeprowadzonego losowania zostanie sporządzony protokół, a informacja  

o przyznanych numerach dla list kandydatów na radnego niezwłocznie zostanie podana do 

wiadomości publicznej na terenie Gminy Parczew oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 

Urzędu Miejskiego w Parczewie. 

       

§ 3  

 O terminie publicznego losowania powiadomieni zostaną pełnomocnicy komitetów 

wyborczych. 

 

§ 4 

 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Miejskiej Komisji Wyborczej  

w Parczewie.  

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

             

   Przewodniczący 

                    Miejskiej Komisji Wyborczej w Parczewie 

 

                       (-) Zofia Woch  


