Uchwala Nr 5/2018
Powiatowej Komisji Wyborczej w Gołdapi
z dnia 01 października 2018 r.
treści, formatu i naldadu kart do glosowania, zarządzenia
ich druku oraz przekazania obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Rady
Powiatu w Gołdapi zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

w sprawie ustalenia

Na podstawie
nakładek

Uchwały

na karty do

z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie wzorów kart do glosowania oraz

głosowania sporządzonych

w alfabecie Braille'a, w wyborach do rad gmin,

rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów,
bunnistrzów i prezydentów miast,
Komisja Wyborcza w

Gołdapi

zarządzonych

w drodze

na

dzień

21

głosowania jawnego

października

uchwala co

2018 r. - Powiatowa

następttje:

§ 1.

1.

Zarządza się:

druk kart do glosowania w wyborach do Rady Powiatu w

zarządzonych

na

w

załączniku

dzień

21

października

nr 1, 2 i 3 do niniejszej

2018 r. w brzmieniu i fonnacie

Gołdapi

określonym

uchwały.

2. Karty będą wydrukowane w formacie A-3.

3. Karty do głosowania

będą

kandydatów drukowane

drukowane na papierze kolom
są

na

żółtym

białego

z tym,

że

nazwiska

tle (CMYK O, O, 18, O) oraz w prawym

górnym rogu ma wycięte dwa umiejscowione w poziomie otwory o

średnicy

7 mm.

§

Ustala
w

się nakład

okręgu

kart do

głosowania

wyborczym I, II i III tj. w

w

ilości

wysokość

100 % uprmvnionych do

głosowania

21761 sztuk.

§ 3.

Ustala

się

uchwały.

hannonogran1 druku kart do

głosowania stanowiący załącznik

nr 4 do niniejszej

§ 4.

Zobowiązuje się Starostę

Powiatu

Gołdapskiego

1) Zamówienia wykonania kart do
określonego

w

załączniku

2) Zabezpieczenia kaii do

do:

głosowania

wymienionych w § 1,

nr 1, 2 i 3 do niniejszej

głosowania

według

wzorn

uchwały.

w procesie druku oraz zapewnienia odpowiedniego

ich zapakowania.
3) Ustalenia tenninów i sposobu odbioru kart z drukami, przygotowania paczek
z kartami dla obwodowej komisji vvyborczej oraz miejsca ich przechowywania
do czasu dostarczenia obwodowej komisji vqborczej.

§ 5.

Uchwała

wchodzi w

życie

z dniem

podjęcia.
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Załącznik

do

uchwały

Powiatowej Komisji Wyborczej w

z dnia Ol

października

Nr 4

Gołdapi

2018 r.

HARMONOGRAM

prac

związanych

z ustaleniem

do Rady Powiatu w

Lp.

treści

i fom1atu oraz drukiem kart do

Gołdapi zarządzonych

Rodzaj

na dzień 21

października

czynności

5.
6.

Przygotowania kart do transportu do

7.

Dostarczenie kart do

2.

3.

4.

głosowania

do

w ,,vyborach

2018 r.

Termin wykonania

Zatwierdzenie przez Powiatową Komisję Wyborczą w
Gołdapi druku kart do głosowania
Próbny wydruk kmt do głosowania w zakładzie
poligraficznym
Korekta 1 kontrola jakości drnku w zakładzie
poligraficznym " Drukarnia Helios s.c." przez
wyznaczone osoby wychodzące w skład Powiatowej
Komisji Wyborczej w Gołdapi i podpisanie wzoru kart
do druku.
Rozpoczęcie druku całego nakładu po ostatecznym
iu poprawności druku kart.
zenie druku kmt do głosowania.

1.

głosowania

Urzędów
Urzędów

01.10.2018 r.
03.10.2018 r.

05.10.2018 r.

05.10.2018 r.
12.10.2018 r.

Gmin.

15.10.2018 r.

Gmin.

16.10.2018 r.
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