POSTANOWIENIE NR 191/18
KOMISARZA WYBORCZEGO
W BYDGOSZCZY I
z dnia 16 października 2018 r.

w sprawie określenia trybu przekazania kart do głosowania
obwodowym komisjom wyborczym ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
oraz wójtom (burmistrzom, prezydentom miast)

Na podstawie art. 437 § 1 w związku z art. 450, art. 459 § 1 i art. 484 ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz uchwały Państwowej
Komisji Wyborczej z dnia 24 września 2018 r. w sprawie wytycznych i wyjaśnień dotyczących
druku i przechowywania kart do głosowania oraz trybu ich przekazania obwodowym komisjom
wyborczym ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów,
sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. (M.P. poz. 963 i 964) Komisarz
Wyborczy w Bydgoszczy I postanawia, co następuje:

§ 1.
1.

Niniejsze postanowienie określa tryb przekazania obwodowym komisjom wyborczym
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w gminach na obszarze właściwości
terytorialnej Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I, zwanym dalej „komisjami
obwodowymi”, oraz wójtom (burmistrzom, prezydentom miast) w tych gminach kart
do głosowania w zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. wyborach następujących
organów jednostek samorządu terytorialnego:
1) Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
2) Rad Powiatów: Bydgoskiego, Świeckiego i Tucholskiego;
3) rad gmin (miejskich) w gminach na obszarze powiatów wymienionych w pkt 2;
4) Prezydenta Miasta Bydgoszczy oraz wójtów i burmistrzów w gminach na obszarze
powiatów wymienionych w pkt 2.

2.

Ilekroć w niniejszym postanowieniu jest mowa o kartach do głosowania, należy przez to
rozumieć karty do głosowania sporządzone dla wyboru organów wymienionych w ust. 1,
przeznaczone dla danej gminy lub dla danej komisji obwodowej.
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3.

Do przekazania komisjom obwodowym w gminach, w których zostanie przeprowadzone
ponowne głosowanie w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta), kart do głosowania
przeznaczonych na to głosowanie niniejsze postanowienie stosuje się odpowiednio.

4.

Termin i sposób odbioru od wykonawcy i przekazania do urzędów gmin kart do głosowania
sporządzonych w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, przeznaczonych dla gmin położonych na obszarze właściwości
terytorialnej Komisarzy Wyborczych w Toruniu I i II oraz Komisarzy Wyborczych
we Włocławku I i II, a także miejsce ich przechowywania i sposób zabezpieczenia do czasu
dostarczenia obwodowym komisjom wyborczym, ustali Marszałek Województwa KujawskoPomorskiego w porozumieniu z Wojewódzką Komisją Wyborczą w Toruniu oraz
Dyrektorami Delegatur Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu i we Włocławku.

§ 2.
1.

Ustala się terminy i sposób przekazania kart do głosowania wraz z innymi urzędowymi
materiałami wyborczymi wójtom (burmistrzom, prezydentom miast), określone w załączniku
nr 1 do postanowienia.

2.

Ustala się wzór zbiorczego potwierdzenia odbioru kart do głosowania przez wójta
(burmistrza, prezydenta miasta), stanowiący załącznik nr 2 do postanowienia.

§ 3.
1.

Ustala się terminy i sposób przekazania kart do głosowania wraz z innymi urzędowymi
materiałami

wyborczymi

komisjom

obwodowym,

określone

w

załączniku

nr 3

do postanowienia.
2.

Ustala się wzór protokołu odbioru kart do głosowania wraz z innymi urzędowymi materiałami
wyborczymi przez komisję obwodową, stanowiący załącznik nr 4 do postanowienia.

§ 4.
1.

Rezerwę kart do głosowania przeznaczoną dla danej gminy, zwaną danej rezerwą kart
do głosowania, stanowią karty do głosowania wykonane dla wyboru każdego z organów
wymienionych w § 1 ust. 1, do których wybory są przeprowadzane na terenie tej gminy,
w tym dla poszczególnych okręgów wyborczych utworzonych dla wyboru tych organów.

2.

Rezerwa kart do głosowania zostanie przekazana w depozyt wójtom (burmistrzom,
prezydentom miast) wraz z kartami do głosowania przeznaczonymi do przeprowadzenia
głosowania w lokalach wyborczych, na zasadach i w terminach określonych w § 2.

3
3.

Ustala się sposób zabezpieczenia rezerwy kart do głosowania i dysponowania tą rezerwą
w dniu wyborów, określone w załączniku nr 5 do postanowienia.

4.

Ustala się wzór protokołu wydania komisji obwodowej kart do głosowania z rezerwy
właściwej terytorialnej komisji wyborczej, stanowiący załącznik nr 6 do postanowienia.

§ 5.
Wykonanie postanowienia zleca się Krajowemu Biuru Wyborczemu Delegaturze w Bydgoszczy.

§ 6.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem wydania.

Komisarz Wyborczy
w Bydgoszczy I
Igor Zgoliński
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Załącznik Nr 1
do postanowienia Nr 191/18
Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I
z dnia 16 października 2018 r.

TERMINY I SPOSÓB PRZEKAZANIA
kart do głosowania wraz z innymi urzędowymi materiałami wyborczymi
wójtom (burmistrzom, prezydentom miast)

1.

Za przekazanie Prezydentowi Miasta Bydgoszczy oraz właściwym wójtom (burmistrzom)
kart do głosowania w wyborach do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
odpowiada Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Odbiór tych kart z drukarni
oraz ich dostarczenie do miejsc przechowywania w gminach nastąpi w dniach
18-19 października 2018 r. Dokładny termin dostawy zostanie ustalony przez
wojewódzkiego koordynatora wyborczego z gminnymi koordynatorami wyborczymi
i urzędnikami wyborczymi właściwych gmin.

2.

Za przekazanie właściwemu wójtowi (burmistrzowi) kart do głosowania w wyborach do rady
powiatu odpowiada właściwy starosta. Odbiór tych kart z drukarni oraz ich dostarczenie
do miejsc przechowywania w gminach nastąpi w dniach 18-19 października 2018 r.
Dokładny termin dostawy zostanie ustalony przez powiatowego koordynatora wyborczego
z gminnymi koordynatorami wyborczymi i urzędnikami wyborczymi właściwych gmin.

3.

Odbioru kart do głosowania w wyborach do rady gminy (miejskiej) oraz w wyborach wójta
(burmistrza, prezydenta miasta) dokona osobiście w drukarni gminny koordynator wyborczy
wraz z urzędnikiem wyborczym danej gminy w dniu 18 lub 19 października 2018 r.
Dokładny termin odbioru zostanie uzgodniony z drukarnią. Za dostarczenie tych kart
do głosowania do miejsca przechowywania w gminie odpowiada wójt (burmistrz, prezydent
miasta).

4.

Transporty kart do głosowania powinny odbywać się w warunkach zapewniających
zabezpieczenie tych kart przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą. O dokładnym terminie
transportu należy powiadomić właściwą miejscowo jednostkę Policji.

5.

Karty do głosowania od chwili ich dostarczenia z drukarni do chwili ich przekazania
komisjom obwodowym mogą być przechowywane wyłącznie w pomieszczeniu
gwarantującym pełne zabezpieczenie przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą,
okratowanym i plombowanym, w miarę możliwości w zamykanej szafie metalowej lub kasie
pancernej. Pomieszczenie to powinno zostać przygotowane na terenie urzędu gminy
(miejskiego) lub w innym obiekcie należącym do gminy. Przed wyznaczeniem miejsca
przechowywania kart do głosowania wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) winni
dokonać ustaleń w zakresie sposobu zapewnienia nadzoru nad tym miejscem z właściwymi
komendantami Policji i straży gminnej.

6.

Dokonując obioru kart do głosowania, o którym mowa w pkt 1-3, gminny koordynator
wyborczy oraz urzędnik wyborczy dokładnie sprawdzą wszystkie paczki z kartami
do głosowania i kierując się informacjami podanymi na etykietach umieszczonych na tych
paczkach ustalą, czy dostarczono do gminy wszystkie karty do głosowania danego rodzaju
przeznaczone dla komisji obwodowych powołanych w danej gminie oraz całą rezerwę kart
do głosowania przeznaczoną dla danej gminy. Ustalenia tego należy dokonać w oparciu
o zestawienie sporządzone przez drukarnię oraz stosowne postanowienie komisarza
wyborczego w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania. W przypadku stwierdzenia
braków lub niezgodności należy niezwłocznie skontaktować się z drukarnią albo z
wojewódzkim (powiatowym) koordynatorem wyborczym w celu ich wyjaśnienia.
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7.

Po zakończeniu wszystkich odbiorów kart do głosowania, o których mowa w pkt 1-3,
gminny koordynator wyborczy oraz urzędnik wyborczy sporządzą wspólnie zbiorcze
potwierdzenie odbioru kart do głosowania. Dokument ten należy sporządzić w 3
egzemplarzach, z których po jednym otrzymują sporządzający, zaś 1 egzemplarz
przekazywany jest do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy –
niezwłocznie, nie później jednak niż do dnia 19 października 2018 r. do godz. 19:00.

8.

Gminny koordynator wyborczy lub urzędnik wyborczy odbiorą także następujące urzędowe
materiały wyborcze przeznaczone komisji wyborczych przygotowane przez Delegaturę
Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy:
1) informacje o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu – w ilości 10 szt./obwód
głosowania każdego rodzaju informacji stosownie do rodzaju wyborów
przeprowadzanych w danej gminie;
2) plomby etykietowe (do plombowania wlotów urn wyborczych, urn dodatkowych, kopert
z pieczęciami, wejścia do lokalu wyborczego) – w ilości 20 szt./obwód głosowania
oraz dodatkowo 5 szt./odrębny obwód głosowania utworzony w zakładzie leczniczym
lub domu pomocy społecznej;
3) plomby strunowe (do plombowania urn wyborczych, worków z dokumentami
z głosowania przekazywanymi w depozyt) – w ilości 20 szt./obwód głosowania
oraz dodatkowo 5 szt./odrębny obwód głosowania utworzony w zakładzie leczniczym
lub domu pomocy społecznej;
4) nakładki na karty do głosowania – w ilości wynikającej ze szczegółowego rozdzielnika
na poszczególne gminy stosownie do rodzaju wyborów przeprowadzanych w danej
gminie.

9.

Odbiór, o którym mowa w pkt 8, nastąpi w drukarni lub w siedzibie Delegatury Krajowego
Biura Wyborczego w Bydgoszczy w terminie uzgodnionym z Dyrektorem Delegatury,
na podstawie pisemnego pokwitowania odbioru sporządzanego w 2 egzemplarzach, z których
po jednym otrzymują przekazujący i odbierający. Odebrane urzędowe materiały wyborcze
powinny zostać niezwłocznie dostarczone do miejsca przechowywania, o którym mowa
w pkt. 5.
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Załącznik Nr 2
do postanowienia Nr 191/18
Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I
z dnia 16 października 2018 r.

ZBIORCZE POTWIERDZENIE ODBIORU
kart do głosowania przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Gmina

.......................................................................
1. Wybory do Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego
Data i godzina dostarczenia kart do głosowania: ……………………………………
Czy dostarczono wszystkie zapotrzebowane dla danej gminy paczki z kartami do głosowania:
TAK

NIE

Uwagi:

2. Wybory do Rady Powiatu ………………………………………..
Data i godzina dostarczenia kart do głosowania: ……………………………………
Czy dostarczono wszystkie zapotrzebowane dla danej gminy paczki z kartami do głosowania:
TAK

NIE

Uwagi:

3. Wybory do Rady Gminy/Miejskiej …………………………………………
Data i godzina dostarczenia kart do głosowania: ……………………………………
Czy dostarczono wszystkie zapotrzebowane dla danej gminy paczki z kartami do głosowania:
TAK

NIE
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Uwagi:

4. Wybory Wójta/Burmistrza/Prezydenta Miasta ……………………………………..
Data i godzina dostarczenia kart do głosowania: ……………………………………
Czy dostarczono wszystkie zapotrzebowane dla danej gminy paczki z kartami do głosowania:
TAK

NIE

Uwagi:

..................................., dnia ...... października 2018 r.
/miejscowość/

Podpis gminnego koordynatora
wyborczego:

Podpis urzędnika wyborczego:

......................................................................... .........................................................................
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Załącznik Nr 3
do postanowienia Nr 191/18
Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I
z dnia 16 października 2018 r.

TERMINY I SPOSÓB PRZEKAZANIA
kart do głosowania wraz z innymi urzędowymi materiałami wyborczymi
obwodowym komisjom wyborczym ds. przeprowadzenia głosowania
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Za przekazanie komisjom obwodowym powołanym w danej gminie kart do głosowania wraz
z urzędowymi materiałami wyborczymi odpowiada gminny koordynator wyborczy oraz
urzędnik wyborczy. Odbiór tych kart i materiałów powinien nastąpić w wyznaczonym
miejscu ich przechowywania albo w lokalach wyborczych w dniu 20 października 2018 r.
lub w terminie wcześniejszym. Szczegółowych ustaleń w tym zakresie dokonają gminny
koordynator wyborczy oraz urzędnik wyborczy z przewodniczącymi poszczególnych komisji
obwodowych.
Niezwłocznie po otrzymaniu paczek z kartami do głosowania komisje obwodowe dokonają
przeliczenia zawartości paczek i dokładnie sprawdzą, czy:
1) dostarczono karty przeznaczone do przeprowadzenia wyborów do wszystkich organów,
których terytorialny zasięg działania obejmuje daną gminę, tj.: do Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, do właściwej rady powiatu, do rady gminy (rady miejskiej) –
o ile dany obwód głosowania obejmuje okręg wyborczy, w którym przeprowadzane jest
głosowanie – oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta);
2) karty do głosowania zostały dostarczone w odpowiedniej liczbie;
3) karty do głosowania są kompletne, tj. czy zawierają wszystkie listy kandydatów
na radnych zarejestrowane we właściwych okręgach wyborczych oraz wszystkich
kandydatów na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) zarejestrowanych w danej gminie;
4) karty do głosowania nie zawierają błędów i usterek drukarskich.
Liczba otrzymanych kart do głosowania powinna być zgodna z zapotrzebowaniem wynikającym z ustalonego przez komisarza wyborczego dla danego obwodu głosowania nakładu
kart, podanego na etykiecie umieszczonej na paczkach z kartami oraz na formularzu
protokołu odbioru. Liczba otrzymanych i przeliczonych kart do głosowania podlega ścisłemu
rozliczeniu przez obwodowe komisje wyborcze.
Karty do głosowania, w których obwodowa komisja wyborcza stwierdziła wady (błędy
i usterki drukarskie) należy osobno zapakować i opisać z podaniem numeru obwodu
głosowania, liczby wadliwych kart i określeniem rodzaju stwierdzonej wady, a następnie
przekazać w depozyt wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta). Zbiorczą informację
o wadach kart do głosowania stwierdzonych przez komisje obwodowe, z podaniem ilości
wadliwych kart oraz numerów obwodów głosowania, sporządza urzędnik wyborczy danej
gminy i przekazuje do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy faksem
lub pocztą elektroniczną – niezwłocznie, nie później jednak niż do dnia 20 października
2018 r. do godz. 17:00.
Wraz z kartami do głosowania każdej komisji obwodowej wydaje się przeznaczone dla niej
urzędowe materiały wyborcze przygotowywane przez:
1) Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy (informacje o sposobie
głosowania i warunkach ważności głosu, plomby etykietowe oraz plomby strunowe);
2) urząd gminy.
Po odbiorze kart do głosowania oraz plomb etykietowych i plomb strunowych sporządza się
protokół, w którym wymienia się liczbę faktycznie otrzymanych kart do głosowania
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7.

8.

9.

10.

11.

oraz liczbę i numery odpowiednich plomb. Sporządzenie protokołu polega na wypełnieniu
i podpisaniu przygotowanego przez urzędnika wyborczego z pomocą urzędu gminy
formularza protokołu. Protokół podpisuje przewodniczący lub zastępca przewodniczącego
właściwej komisji obwodowej oraz przekazujący karty urzędnik wyborczy. Protokół
sporządza się w 2 egzemplarzach, z których jeden otrzymuje przekazujący, a drugi
przyjmujący.
O dokonaniu odbioru kart do głosowania oraz plomb etykietowych i plomb strunowych przez
komisje obwodowe należy poinformować Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego
w Bydgoszczy, przesyłając komplet protokołów odbioru faksem lub pocztą elektroniczną
niezwłocznie po ich sporządzeniu i podpisaniu, nie później jednak niż do dnia
20 października 2018 r. do godz. 17:00
Obwodowe komisje wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia
wyników głosowania w obwodzie, a także urzędnicy wyborczy, mają obowiązek rozliczenia
otrzymanych plomb etykietowych i plomb strunowych opatrzonych unikatowym numerem.
W tym celu należy sporządzić stosowny protokół zawierający informacje dotyczące liczby
wykorzystanych i zwróconych plomb.
Gminni koordynatorzy wyborczy przekażą komisjom obwodowym, za pisemnym
potwierdzeniem odbioru, następujące urzędowe materiały wyborcze przygotowane przez
urząd gminy:
1) formularze protokołów głosowania (po 4 egz. każdego rodzaju protokołu sporządzanego
przez komisję obwodową);
2) formularze protokołu przekazania;
3) pieczęć obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
oraz zaplombowany pakiet z pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia
wyników głosowania w obwodzie;
4) spis wyborców oraz nakładki na spis wyborców zapewniające ochronę danych
osobowych;
5) listę wyborców, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania (dotyczy stałych
obwodów głosowania, w których wyborcy udzielili takiego pełnomocnictwa);
6) urzędowe obwieszczenia i informacje wyborcze umieszczane w lokalu wyborczym;
7) formularze zaświadczeń potwierdzających wzięcie udziału w głosowaniu;
8) identyfikatory dla członków komisji, mężów zaufania i obserwatorów społecznych;
9) arkusze pomocnicze ułatwiające ustalenie wyników głosowania;
10) materiały biurowe oraz odpowiednio opisane koperty (opakowania) przeznaczone
na dokumenty z wyborów.
Karty do głosowania oraz urzędowe materiały wyborcze w okresie od chwili ich odebrania
przez komisje obwodowe do chwili przystąpienia przez te komisje do wykonywania
czynności poprzedzających rozpoczęcie głosowania w dniu 21 października 2018 r. mogą
być przechowywane wyłącznie w wyznaczonym w gminie miejscu przechowywania albo
we właściwym lokalu wyborczym, w pomieszczeniu zamkniętym i zaplombowanym przy
użyciu plomby etykietowej. W przypadku, gdy w jednym miejscu przechowywania
zdeponowane będą karty do głosowania oraz urzędowe materiały wyborcze zdeponowane
przez kilka komisji w obwodowych, pomieszczenie to zamyka plombuje urzędnik wyborczy
przy użyciu plomby etykietowej lub innego rodzaju plomby opatrzonej jego podpisem.
W przypadku przechowywania odebranych przez komisję obwodową kart do głosowania
oraz urzędowych materiałów wyborczych poza lokalem wyborczym, ich dostarczenie do tego
lokalu w dniu 21 października 2018 r. zapewnia gminny koordynator wyborczy
oraz urzędnik wyborczy w uzgodnieniu z właściwymi jednostkami Policji i straży gminnej.
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Załącznik Nr 4
do postanowienia Nr 191/18
Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I
z dnia 16 października 2018 r.

PROTOKÓŁ ODBIORU
kart do głosowania wraz z innymi urzędowymi materiałami wyborczymi
przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania
Gmina
.......................................................................
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania w Obwodzie Nr …….
w ………………………………………………………………..
Karty do głosowania
Wybierany
organ

Nr
okręgu

Nakład
(liczba z etykiety)

Sejmik Woj. Kuj.-Pom.

.......

.......

Rada Powiatu ........................

.......

.......

Rada Gminy ..........................

.......

.......

Rada Gminy ..........................

.......

.......

Rada Gminy ..........................

.......

.......

Wójt Gminy .........................

---

.......

Otrzymano
(liczba prawidłowych
otrzymanych kart)

Plomby
Rodzaj

Liczba

Numery

Plomby etykietowe
Plomby strunowe

Uwagi:

..................................., dnia ...... października 2018 r.
/miejscowość/
Podpis przekazującego
(urzędnika wyborczego):

Podpis odbierającego
(przewodniczącego/zastępcy
przewodniczącego komisji obwodowej):

.............................................................

..........................................................................

Pieczęć
komisji obwodowej:
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Załącznik Nr 5
do postanowienia Nr 191/18
Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I
z dnia 16 października 2018 r.

SPOSÓB ZABEZPIECZENIA I DYSPONOWANIA
rezerwą kart do głosowania
w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

1.

Paczki z kartami do głosowania opisanymi jako rezerwa kart do głosowania zostaną
zdeponowane w poszczególnych urzędach gmin i nie mogą być otwierane, naruszane,
przenoszone, ani wydane bez zgody właściwej terytorialnej komisji wyborczej i Komisarza
Wyborczego w Bydgoszczy I. Paczki te od chwili ich przekazania będą przechowywane
wyłącznie w pomieszczeniach gwarantujących pełne zabezpieczenie przed uszkodzeniem,
zniszczeniem lub utratą, w siedzibie urzędu gminy. Karty winny być przechowywane
w pomieszczeniach okratowanych, plombowanych albo zabezpieczonych banderolami
z odciskami pieczęci urzędu. Zaleca się użycie do przechowywania kart do głosowania
zamykanych szaf metalowych lub kas pancernych. Stały nadzór na przechowywaną
przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) rezerwą kart do głosowania powinna pełnić
Policja i straż gminna.

2.

W przypadku zaistnienia okoliczności świadczących o tym, że przeznaczona dla danej komisji
obwodowej liczba kart do głosowania danego rodzaju (przeznaczonych do wyboru jednego
z organów samorządu terytorialnego) lub wszystkich rodzajów kart przekazanych danej
komisji obwodowej będzie niewystarczająca wskutek wystąpienia wysokiej frekwencji
wyborczej, przewodniczący tejże komisji niezwłocznie powiadomi o tym fakcie,
za pośrednictwem urzędnika wyborczego gminy, właściwą dla danych wyborów terytorialną
komisję wyborczą, podając liczbę wydanych wyborcom kart do głosowania. Na tej podstawie
właściwa terytorialna komisja wyborcza, po uzyskaniu zgody Komisarza Wyborczego
w Bydgoszczy I, podejmie uchwałę o uruchomieniu rezerwy kart do głosowania, w której
określi liczbę dodatkowych kart do głosowania przeznaczonych dla danej komisji obwodowej.
Uchwałę przekazuje się niezwłocznie właściwemu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi
miasta). W celu wykonania przedmiotowej uchwały osoba upoważniona przez wójta
(burmistrza, prezydenta miasta) przekaże niezwłocznie wskazaną w tej uchwale liczbę kart
z rezerwy przechowywanej w urzędzie gminy przewodniczącemu lub zastępcy
przewodniczącego właściwej obwodowej komisji wyborczej. Jeżeli obwodowa komisja
wyborcza zwróciła się o uruchomienie rezerwy kart do głosowania do kilku terytorialnych
komisji wyborczych jednocześnie, przekazanie kart z rezerwy następuje łącznie
dla wszystkich rodzajów zapotrzebowanych kart do głosowania.

3.

Na okoliczność wydania komisji obwodowej kart do głosowania z rezerwy sporządza się
(w 4 egzemplarzach) protokół z podaniem rodzaju i liczby przekazanych kart. Jeden
egzemplarz protokołu jest przeznaczony dla komisji obwodowej, drugi egzemplarz przekazuje
się niezwłocznie faksem lub pocztą elektroniczną właściwej lub właściwym terytorialnym
komisjom wyborczym, trzeci egzemplarz przekazuje się niezwłocznie faksem lub pocztą
elektroniczną Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy I, a czwarty pozostaje w aktach
urzędu gminy.

12
Załącznik Nr 6
do postanowienia Nr 191/18
Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I
z dnia 16 października 2018 r.

PROTOKÓŁ WYDANIA
obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
kart do głosowania z rezerwy kart do głosowania
w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na wniosek Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania
w Obwodzie Nr ............... w ..........................................., gmina ........................................,
po uzyskaniu zgody właściwej terytorialnej komisji wyborczej, przekazuję wymienionej wyżej
komisji obwodowej następujące karty do głosowania w wyborach organów jednostek samorządu
terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

Wybierany
organ

Nr
okręgu

Właściwa
terytorialna komisja
wyborcza

Sejmik Woj. Kuj.-Pom.

.......

Województwa
Komisja Wyborcza
w Toruniu

Rada Powiatu
........................

.......

Powiatowa Komisja
Wyborcza
w .................

Wójt Gminy
..........................

---

Gminna Komisja
Wyborcza
w .................

Rada Gminy
..........................

.......

Gminna Komisja
Wyborcza
w .................

Oznaczenie uchwały
o wyrażeniu zgody
na wydanie kart
do głosowania z rezerwy

Liczba
wydanych kart
do głosowania

Uwagi:

..................................., dnia 21 października 2018 r.
/miejscowość/

Podpis przekazującego:
......................................................................

Podpis odbierającego:
......................................................................

Protokół sporządzono w 4 jednakowo brzmiących egzemplarzach.

