
K O M U N I K A T  

Miejskiej Komisji Wyborczej w Niepołomicach 

z dnia 20 października 2014 r. 

 

o terminie i miejscu oraz zasadach losowania numerów list kandydatów na radnych  

w wyborach do Rady Miejskiej w Niepołomicach zarządzonych  

na dzień 16 listopada 2014 r. 

 

I. 

 

Miejska Komisja Wyborcza w Niepołomicach informuje, że w dniu 22 października 2014r.  o 

godz. 16.15 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach, Plac Zwycięstwa 13 pok. 

9,  odbędzie się losowanie numerów list kandydatów  w wyborach do Rady Miejskiej w 

Niepołomicach. 

 

II. 

 

Z losowania zostanie sporządzony protokół. Informacja o przyznanych numerach list 

kandydatów zostanie niezwłocznie podana do wiadomości publicznej w formie Uchwały 

Miejskiej Komisji Wyborczej w Niepołomicach oraz zmieszczona na stronie BIP. 

 

III. 
  

Zasady losowania: 

Miejska komisja wyborcza na podstawie rejestracji list kandydatów w wyborach do rady 

miejskiej przyznaje zarejestrowanym w listom kandydatów komitetów, którym nie zostały 

przyznane numery przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez Komisarza Wyborczego w 

Krakowie  

1) dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu 

wyborczym – spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie art. 410 § 

5 pkt 2 kodeksu wyborczego; 

2) dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okręgu 

wyborczym – spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie pkt 1 

kodeksu wyborczego. 

  

Sposób losowania:  

1) dwa szklane i przezroczyste pojemniki będą umieszczone w widocznym miejscu; do 

jednego pojemnika zostanie włożonych tyle kartek z kolejnymi numerami list, ile jest 

uprawnionych komitetów. Do drugiego pojemnika zostaną włożone kartki z nazwami 

komitetów wyborczych. Oba rodzaje kartek zostaną umieszczone w kopertach. 

2) czynności losowania dokonują członkowie Miejskiej Komisji Wyborczej w 

Niepołomicach. 

3) z pierwszego pojemnika losowany będzie numer dla listy a z drugiego losowana 

będzie nazwa komitetu wyborczego.  

4)     Wyjęte z kopert kartki zostaną okazane obecnym przy losowaniu a następnie zszyte; 

stanowić one będą dokumentację z losowania.  

Przewodniczący 

Miejskiej Komisji Wyborczej  

w Niepołomicach 

 

(-) Beata Czuraj 


