KOMUNIKAT
Gminnej Komisji Wyborczej w Rogowie
z dnia 20 października 2014 r.
w sprawie zasad losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach
do Rady Gminy w Rogowie zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
I
Gminna Komisja Wyborcza w Rogowie na podstawie art. 410 § 7 ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550,
Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr
217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.) przyznaje
numery w drodze losowania zarejestrowanym w wyborach do rady gminy listom
kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w
art. 409, którym nie został przyznany numer przez Państwowa Komisję Wyborczą, ani przez
Komisarza Wyborczego, dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w
więcej niż jednym okręgu wyborczym- spośród numerów następujących po numerach
przyznanych w trybie art. 410 § 3, § 5 i § 6 Kodeksu wyborczego.
II
1. Publiczne losowanie odbędzie się w dniu 22 października 2014 r. (środa) o godz. 1400
w siedzibie Urzędu Gminy w Rogowie ul. Żeromskiego 23 w sali konferencyjnej
(parter).
2. W drodze losowania zostaną przyznane numery zarejestrowanym w wyborach do
Rady Gminy w Rogowie listom kandydatów tych komitetów wyborczych, które
zarejestrowały listy kandydatów w więcej niż jednym okręgu wyborczym.
3. Losowanie będzie przeprowadzone w następujący sposób:
1) dwa pojemniki będą umieszczone w widocznym miejscu;
2) do jednego pojemnika zostanie włożonych tyle kopert z kartkami, na których
zostaną umieszczone kolejne numery dla list, ile jest uprawnionych komitetów; do
drugiego pojemnika zostaną włożone koperty z kartkami, na których będą
umieszczone nazwy komitetów;
3) czynności losowania dokona Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w
Rogowie;
4) Przewodniczący najpierw wylosuje numer dla listy, a następnie nazwę komitetu
wyborczego; wylosowany numer i nazwa komitetu będą odczytywane;
5) Wyjęte z pojemników kartki będą łączone i zszywane; stanowić one będą
dokumentację z losowania.
4. Z przeprowadzonego losowania sporządzony zostanie protokół, a informacja
o przyznanych numerach list kandydatów niezwłocznie zostanie podana do publicznej
wiadomości na stronie internetowej urzędu www.bip.rogow.eu i przekazana
pełnomocnikom tych komitetów wyborczych, których numery zostały przyznane w
drodze losowania.
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