KOMUNIKAT
Komisarza Wyborczego w Kaliszu I
z dnia 26 września 2018 r.
o terminie i miejscu oraz zasadach losowania numerów
dla list kandydatów na radnych w wyborach
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
I.
1.

Komisarz Wyborczy w Kaliszu I, w związku z art. 410 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. – Kodeks wyborczy /Dz. U. z 2018 r., poz. 754 ze zm./, na podstawie
rejestracji list kandydatów w wyborach do rad powiatów na obszarze swojej
właściwości przyznaje, odrębnie dla każdego powiatu, zarejestrowanym w wyborach
do rad listom kandydatów komitetów wyborczych, którym nie został przyznany numer
przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego
czynności o charakterze ogólnowojewódzkim, to jest numery:
a/ dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż
jednym okręgu wyborczym – spośród numerów następujących po numerach
przyznanych

przez

komisarza

wyborczego

wykonującego

czynności

o charakterze ogólnowojewódzkim,
b/ dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym
okręgu wyborczym – spośród numerów następujących po numerach
przyznanych w trybie pkt a/.
2. Numery te Komisarz Wyborczy w Kaliszu I przyznaje, w drodze losowania, najpóźniej
na 21 dni przed dniem wyborów, a więc do dnia 30 września 2018 r.

II.
1. Losowanie odbędzie się publicznie w dniu 28 września 2018 r. o godz. 1400
w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu przy ul. Staszica 47a,
wejście B, sala nr 8.
2. Losowanie będzie przeprowadzone pod nadzorem Komisarza Wyborczego w Kaliszu I
w następujący sposób:

a/ dwa szklane i przezroczyste pojemniki będą umieszczone w widocznym
miejscu. Do jednego pojemnika zostanie włożonych tyle nieprzezroczystych,
plastikowych kul, zawierających nadrukowane kartki z numerami, ile jest
uprawnionych komitetów. Do drugiego pojemnika zostaną włożone
nieprzezroczyste, plastikowe kule zawierające – każda – nazwę komitetu
wyborczego, uprawnionego do udziału w losowaniu numerów dla swoich list
zarejestrowanych w wyborach do rady powiatu;
b/ w pierwszej kolejności procedura losowania numerów dotyczyć będzie tych
komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów w więcej niż
jednym okręgu wyborczym. Następnie w analogiczny sposób odbywać się
będzie losowanie numerów list dla komitetów, które zarejestrowały listy tylko
w jednym okręgu wyborczym do tej samej rady powiatu;
c/ czynności losowania dokona Komisarz Wyborczy w Kaliszu I oraz pracownik
Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu. Komisarz Wyborczy
w Kaliszu I będzie losował numery dla list, zaś pracownik Delegatury - nazwę
komitetu wyborczego. Wylosowany numer i nazwa komitetu będą
odczytywane przez losujące osoby;
d/ sukcesywnie, przyznawanie poszczególnych numerów będzie wyświetlane –
oddzielnie dla każdego powiatu – na ekranie;
e/ wyjęte z pojemników kartki będą łączone i zszywane; stanowić one będą
dokumentację z losowania.
3. Z przeprowadzonego losowania zostanie sporządzony protokół, a informacja
o przyznanych numerach list kandydatów niezwłocznie zostanie przekazana, w formie
obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Kaliszu I, właściwym pełnomocnikom
komitetów wyborczych oraz terytorialnym komisjom wyborczym z obszaru działania
Komisarza Wyborczego w Kaliszu I i podana do wiadomości publicznej na stronie
internetowej kalisz.kbw.gov.pl.
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