
  

UCHWAŁA Nr 6 

Gminnej Komisji Wyborczej w Bodzanowie  

z dnia 2 października 2018 r. 
 

 

w sprawie: ustalenia formatu i treści kart do głosowania 

 

Na podstawie pkt 1 załącznika do 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. spraw przeprowadzania 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. i Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie 

wzorów kart do głosowania oraz nakładek do kart do 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, burmistrzów i prezydentów miast 

 

1. Gminna Komisja Wyborcza w Bodzanowie ustala następujący format kart do głosowania na radnych 

do Rady Gminy Bodzanów w wyborach samorządowych zarządzonych na 21 października 2018 r.                           

w poszczególnych okręgach: 

Okręg Nr 1  

liczba zarejestrowanych list kandydatów na radnych: 2 

format karty: 210 mm x 297 mm 

Okręg Nr 2 

liczba zarejestrowanych list kandydatów na radnych: 3 

format karty: 210 mm x 297 mm 

Okręg Nr 3 

liczba zarejestrowanych list kandydatów na radnych: 2 

format karty: 210 mm x 297 mm 

Okręg Nr 4 

liczba zarejestrowanych list kandydatów na radnych: 3 

format karty: 210 mm x 297 mm 

Okręg Nr 5 

liczba zarejestrowanych list kandydatów na radnych: 2 

format karty: 210 mm x 297 mm 

Okręg Nr 6 

liczba zarejestrowanych list kandydatów na radnych: 2 

format karty: 210 mm x 297 mm 

 



  

Okręg Nr 7 

liczba zarejestrowanych list kandydatów na radnych: 2 

format karty: 210 mm x 297 mm 

Okręg Nr 8 

liczba zarejestrowanych list kandydatów na radnych: 2 

format karty: 210 mm x 297 mm 

Okręg Nr 9 

liczba zarejestrowanych list kandydatów na radnych: 2 

format karty: 210 mm x 297 mm 

Okręg Nr 10  

liczba zarejestrowanych list kandydatów na radnych: 2 

format karty: 210 mm x 297 mm 

Okręg Nr 11 

liczba zarejestrowanych list kandydatów na radnych: 2 

format karty: 210 mm x 297 mm 

Okręg Nr 12 

liczba zarejestrowanych list kandydatów na radnych: 2 

format karty: 210 mm x 297 mm 

Okręg Nr 13 

liczba zarejestrowanych list kandydatów na radnych: 2 

format karty: 210 mm x 297 mm 

Okręg Nr 14 

liczba zarejestrowanych list kandydatów na radnych: 2 

format karty: 210 mm x 297 mm 

Okręg Nr 15 

liczba zarejestrowanych list kandydatów na radnych: 2 

format karty: 210 mm x 297 mm 

 

2. Karta do głosowania na Wójta Gminy Bodzanów w wyborach samorządowych zarządzonych na              

21 października 2018 r: 

liczba kandydatów: 2 

format karty: 210 mm x 342 mm 

 

3. Treść kart do głosowania na radnych w poszczególnych okręgach stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały. 

 

4. Treść karty do głosowania na wójta stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 



  

5. Nakład kart wynosi 100%, w tym 10% rezerwa dla Gminnej Komisji Wyborczej. 

 

6. Zestawienie liczby kart z podziałem na poszczególne obwody i okręgi stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszej uchwały.  

 

7. Uchwała podlega przekazaniu Komisarzowi Wyborczemu w Płocku I.  

 

 

Przewodniczący Gminnej Komisji 

Wyborczej w Bodzanowie 

/-/ Andrzej Grzelak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


