
 

Uchwała Nr 6/2018 

Powiatowej Komisji Wyborczej 

w Kraśniku  

z dnia 5 października 2018 roku 

 

w sprawie ustalenia treści, formatu i nakładu karty do głosowania, zasad kontroli poprawności 

ustalenia treści kart oraz zasad ich przekazania obwodowym komisjom wyborczym  

w wyborach zarządzonych na 21 października 2018 roku. 

Na podstawie art. 437 § 1 w związku z art 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks 

wyborczy (Dz. U. z 2018 r., poz. 754 ze zm.) Powiatowa Komisja Wyborcza w Kraśniku 

uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Ustala się format i treść kart do głosowania w wyborach do Rady Powiatu 

Kraśnickiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., odrębnie dla każdego okręgu: 

1) W okręgu wyborczym nr 1, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, 

2) W okręgu wyborczym nr 2, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, 

3) W okręgu wyborczym nr 3, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, 

4) W okręgu wyborczym nr 4, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, 

 

2. Ustala się nakład kart ogółem w ilości 79.083 sztuk, w tym dla poszczególnych okręgów 

wyborczych: 

1) Okręg wyborczy nr 1 – 28.373 

2) Okręg wyborczy nr 2 – 17.403 

3) Okręg wyborczy nr 3 – 16.072 

4) Okręg wyborczy nr 4 – 16.871 

 

§ 2 

Karty, o których mowa w § 1 należy przekazać Komisarzowi Wyborczemu w Lublinie celem 

akceptacji i zarządzenia ich wydrukowania. 

§ 3 

Druk kart do głosowania odbywa się zgodnie z wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej. 

§ 4  

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kraśnickiemu, który zapewnia wydrukowanie 

kart do głosowania  i ich przekazanie do urzędów gmin celem dostarczenia obwodowym 

komisjom wyborczym. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący 

  

Powiatowej Komisji Wyborczej 



 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji                                                                  ……………………………... 

Członkowie:                                                                                               ……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 Załącznik Nr 5  

do uchwały nr 6/2018 

Powiatowej Komisji Wyborczej  

w Kraśniku z dnia 5 października 2018 roku 

 

HARMONOGRAM 

czynności związanych z drukiem i przekazaniem kart do głosowania miejskim i gminnym 

komisjom wyborczym w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

 

Rodzaj czynności  Termin wykonania 

Opracowanie wzoru kart do głosowania 4 października 2018 r. 

Korekta składu kart do głosowania przeprowadzona  przez 

pracowników Starostwa obsługujących Powiatową Komisję 

Wyborczą w Kraśniku. Przekazanie uwag o błędach do 

wykonawcy kart 

4 października 2018 r. 

Ponowna korekta składu kart do głosowania 

przeprowadzona po usunięciu błędów, przez  

dwa niezależnie od siebie działające zespoły powołane 

spośród członków Powiatowej Komisji Wyborczej w 

Kraśniku. Przekazanie uwag o błędach do wykonawcy kart 

5 października 2018 r. 

Ostateczna kontrola jakości składu karty do głosowania 5 października 2018 r 

Rozpoczęcie druku kart do głosowania 8 października 2018 r 

Zakończenie druku kart do głosowania 18 października 2018 r 

Protokolarne przekazanie kart do głosowania 18 października 2018 r 

 


