
KO1MUNIKAT
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OSTROWKU

z dnia 27 wrzesnia 2018 r.

o zasadach i terminic losowania numerow dla list kandydatow na radnych do Rady
Gminy Ostrowck, ktore y.arejestrowary listy kandydatow na radnych do Rady Gminy

Ostrowck, w wyborach /ar/ad/onyeh na d/icri 21 pazdziernika 2018 r.

Napodstawie art. 410 § 7 ustawy zdnia 5 stycznia2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z2018
r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Ostrowku na podstawie rejestracji list
kandydatow w wyborach do Rady Gminy Ostrowek przyzna komitetom numery wedlug
nastepujqcych zasad:

1. Listom kandydatow komitetow wyborczych, ktore nie zarejestrowaiy zadnej listy do
Sejmiku Wojewodztwa^odzkiego oraz do Rady Powiatu Wielunskiego, a
zarejestrowaly listy kandydatow do Rady Gminy Ostrowek w wiecej niz jednym
okregu wyborczym przyznaje si$ numery sposrod numerow nastepujqcych po
numerach przyznanych przcz Paristwowq Komisje Wyborcza^ Komisarza Wyborczego
w Lodzi I i Komisarza Wyborczego w Sieradzu II, tj. listom komitetow:

- KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCOW ARKADIUSZA BANAS;
- KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCOW RYSZARDA TURKA;
- KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCOW RAZEM DLA GMINY

OSTROWEK.
2. Przyznanie numerow w drodze losowania odbedzie sie w dniu 28 wrzesnia 2018r. o

godz. 10.00 w sicdzibie Urzpdu Gminy w Ostrowku ( sala narad) w nastepuj^cy
sposob:
1) W dwoch odrpbnych pojemnikach umieszczone zostan^ kartki z kolejnymi

numerami list, w liczbie odpowiadaj^cej liczbie uprawnionych komiletow oraz
kartki z nazwami komitelow wyborczych. Oba rodzajc kartek znajda sie w biatych,
nieprzezroczystych, jednakowych kopertach;

2) Losowanie przeprowadzi Przewodniczqca Gminnej Komisji Wyborczej przy
udziale czlonkow komisji. Jedna z tych osob wylosuje numer dla listy, druga zas
nazwe komitctu wyborczego. Wylosowany numer i nazwa komitetu zostana
odczytane przez losujace osoby;

3) Wyjete z pojemnikow kartki zoslanq polqc/one i zszyte i bedq stanowtc
dokumentacj^ losowania.

3. Z przeprowadzonego losowania zostanic sporzadzony protokol, a intbrmacjao
przyznanych numerach list kandydatow niezwlocznie zostanie podana do wiadomosci
publicznej na stronie internctowej Urzedu Gminy w Ostrowku.

Przewodniczqcy
Gminnej Komisji Wyborczej w Ostrowku
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