POSTANOWIENIE NR 171/18
KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY I
z dnia 3 października 2018 r.

w sprawie zarządzenia wydrukowania kart do głosowania
w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski

Na podstawie art. 484 w związku z art. 485 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks
wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty
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 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. Komisarz Wyborczy w Bydgoszczy I
postanawia, co następuje:

§1
1.

Ustalić treść karty do głosowania w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Solec
Kujawski zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., zwanej dalej kartą
do głosowania, zgodnie z załącznikiem nr 1 do postanowienia.

2.

Ustalić następujące parametry techniczne karty do głosowania:
1)

karta do głosowania ma postać jednej karty zadrukowanej jednostronnie
o wymiarach 210 mm x 342 mm (format A4+);

2)

karta do głosowania drukowana jest na papierze offsetowym koloru białego
o gramaturze 70 lub 80 g/m2, jednakowym rodzajem i wielkością czcionki
dla wszystkich imion i nazwisk kandydatów na burmistrza;

3)

karta do głosowania ma ścięty prawy górny róg w miejscu niezadrukowanym
pod kątem 45°;

4)

nazwiska i imiona kandydatów umieszczone są na karcie do głosowania w jednej
kolumnie, w kolejności alfabetycznej;
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5)

przed nazwiskiem i imionami każdego kandydata umieszczona jest liczba
porządkowa wynikająca z kolejności, o której mowa w pkt 4 oraz kratka
przeznaczona na oddanie głosu;

6)

pod nazwiskiem i imionami każdego kandydata umieszczony jest poprzedzony
odpowiednio wyrazami „zgłoszony przez” lub „zgłoszona przez” skrót nazwy
komitetu wyborczego, który zgłosił kandydata – drukowane mniejszą czcionką
niż imiona i nazwiska kandydatów, jednakową dla wszystkich komitetów
wyborczych, a następnie symbol graficzny komitetu wyborczego, jeżeli komitet
symbol taki posiada i do zgłoszenia kandydata symbol ten załączono;

7)

nazwisko każdego kandydata oraz skróty nazw komitetów wyborczych zapisuje
się wielkimi literami (wersalikami), zaś imię (imiona) kandydata zapisuje się w ten
sposób, że pierwsza litera zapisywana jest wersalikiem, a pozostałe literami
tekstowymi;

8)
3.

nazwiska kandydatów drukowane są na różowym tle (CMYK 0, 14, 14, 0).

Szczegółowe warunki techniczne kart do głosowania określa załącznik nr 2
do postanowienia.

§2
1.

Ustalić ogólny nakład kart do głosowania w liczbie 12.789 egzemplarzy, będącej sumą
następujących liczb:
1)

ogólnej liczby wyborców ujętych w rejestrze wyborców prowadzonym w gminie
Solec Kujawski według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. w stałych obwodach
głosowania.

2.

Karty do głosowania:
1)

w liczbie stanowiącej 90% liczby, o której mowa w ust. 1 pkt 1 – przeznaczone są
dla poszczególnych stałych obwodów głosowania utworzonych w gminie;

2)

w liczbie stanowiącej 10% liczby, o której mowa w ust. 1 pkt 1, będą stanowiły
rezerwę Miejskiej Komisji Wyborczej w Solcu Kujawskim.

3.

Podział ogólnego nakładu kart do głosowania pomiędzy właściwe obwody głosowania
oraz liczbę kart do głosowania stanowiących rezerwę Miejskiej Komisji Wyborczej
w Solcu Kujawskim określa załącznik nr 4 do postanowienia.

§3
1.

Zarządzić wydrukowanie kart do głosowania.
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2.

Ustalić harmonogram druku kart do głosowania, stanowiący załącznik nr 3
do postanowienia.

§4
Postanowienie przekazuje się niezwłocznie Burmistrzowi Miasta i Gminy Solec Kujawski
oraz urzędnikowi wyborczemu gminy Solec Kujawski .

§5
Wykonanie postanowienia powierza się Dyrektorowi Delegatury Krajowego Biura
Wyborczego w Bydgoszczy.

§6
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Komisarz Wyborczy
w Bydgoszczy I
Igor Zgoliński
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Załącznik nr 1
do postanowienia Nr 171/18
Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I
z dnia 3 października 2018 r.

Treść karty do głosowania
w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski

KARTA DO GŁOSOWANIA
w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w dniu 21 października 2018 r.
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Załącznik nr 2
do postanowienia Nr 171/18
Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I
z dnia 3 października 2018 r.

Szczegółowe warunki techniczne kart do głosowania
w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski
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Załącznik nr 3
do postanowienia Nr 171/18
Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I
z dnia 3 października 2018 r.

Harmonogram druku kart do głosowania
w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski

Czynność do wykonania

Termin
na wykonanie czynności

Podmioty
odpowiedzialne

1.

Przekazanie wybranemu wykonawcy postanowienia
komisarza wyborczego w sprawie zarządzenia druku
kart do głosowania

3 października 2018 r.
(środa)
18. dzień p.d.w.

urząd gminy

2.

Przygotowanie składów kart do głosowania
i przekazanie do urzędu gminy drogą elektroniczną
odbitek tych składów

4 października 2018 r.
(czwartek)
17. dzień p.d.w.

wykonawca kart

3.

Przeprowadzenie korekty składów kart do głosowania
w urzędzie gminy, porównanie stwierdzonych błędów
i przekazanie wyników korekty drogą elektroniczną
wykonawcy kart

4 października 2018 r.
(czwartek)
17. dzień p.d.w.

urząd gminy,
gminna komisja
wyborcza,
urzędnik
wyborczy

4.

Usunięcie błędów w składach kart i przekazanie
do urzędu gminy drogą elektroniczną odbitek
poprawionych składów kart

4 października 2018 r.
(czwartek)
17. dzień p.d.w.

wykonawca kart

5.

Przeprowadzenie ostatecznej korekty składów kart
do głosowania przez gminną komisję wyborczą
i przekazanie wyników korekty drogą elektroniczną
wykonawcy kart

5 października 2018 r.
(piątek)
16. dzień p.d.w.

gminna komisja
wyborcza,
urząd gminy

6.

Zatwierdzenie kart do druku w siedzibie wykonawcy
przez wyznaczonych członków gminnej komisji
wyborczej,
urzędnika
wyborczego
oraz
upoważnionych przez komisarza wyborczego
pracowników
Delegatury
Krajowego
Biura
Wyborczego w Bydgoszczy

5 października 2018 r.
(piątek)
16. dzień p.d.w.

gminna komisja
wyborcza,
urzędnik
wyborczy,
Delegatura KBW

7.

Przekazanie wykonawcy kart informacji o liczbie kart
do głosowania przeznaczonych do sporządzenia
pakietów wyborczych

9 października 2018 r.
(wtorek)
12. dzień p.d.w.

komisarz
wyborczy

8.

Wydrukowanie,
zapakowanie
i
dostarczenie
do Delegatury
KBW
w
Bydgoszczy
kart
do głosowania przeznaczonych do sporządzenia
pakietów wyborczych

9 października 2018 r.
(wtorek)
12. dzień p.d.w.

wykonawca kart

9.

Zakończenie druku i pakowania pozostałej części
nakładu kart do głosowania

17 października 2018 r.
(środa)
4. dzień p.d.w.

wykonawca kart

10.

Dostarczenie do gmin pozostałej części nakładu kart
do głosowania

18-19 października 2018 r.
(czwartek-piątek)
3. i 2. dzień p.d.w.

wykonawca kart,
urząd gminy,
urzędnik
wyborczy

Lp.
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Załącznik nr 4
do postanowienia Nr 171/18
Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I
z dnia 3 października 2018 r.

Podział ogólnego nakładu kart do głosowania pomiędzy właściwe obwody głosowania
w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski

Część
nakładu
(liczba
egz.)

Numer
obwodu
głosowania

Nazwa obwodowej komisji wyborczej

1

OKW ds. przeprowadzenia głosowania
Nr 1 w Solcu Kujawskim

Gimnazjum Publiczne Nr 2 w 7Solcu
Kujawskim ul. 29 listopada 7

1487

2

OKW ds. przeprowadzenia głosowania
Nr 2 w Solcu Kujawskim

Gimnazjum Publiczne Nr 2 w Solcu
Kujawskim ul. 29 listopada 7

1753

3

OKW ds. przeprowadzenia głosowania
Nr 3w Solcu Kujawskim

Budynek Gminy Solec Kujawski (Budynek
C) w Solcu Kujawskim l. Kościuszki 12

796

4

OKW ds. przeprowadzenia głosowania
Nr 4 w Solcu Kujawskim

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Solcu
Kujawskim ul. Juliusza Słowackiego 4

986

5

OKW ds. przeprowadzenia głosowania
Nr 5 w Solcu Kujawskim

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Solcu
Kujawskim ul. Juliusza Słowackiego 4

1026

6

OKW ds. przeprowadzenia głosowania
Nr 6 w Solcu Kujawskim

Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w
Solcu Kujawskim ul. 23 Stycznia 13

1462

7

OKW ds. przeprowadzenia głosowania
Nr 7 w Solcu Kujawskim

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Solcu
Kujawskim ul. Tartaczna 25

1513

8

OKW ds. przeprowadzenia głosowania
Nr 8 w Solcu Kujawskim

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Solcu
Kujawskim ul. Tartaczna 25

1018

9

OKW ds. przeprowadzenia głosowania
Nr 9 w Solcu Kujawskim

Świetlica „Jagódka” w Solcu Kujawskim ul
Kujawska 17A

10

OKW ds. przeprowadzenia głosowania
Nr 10 w Chrośnie

Świetlica Wiejska w Chrośnie 11

11

OKW ds.. przeprowadzenia glosowania
Nr 11 w Przyłubiu

Świetlica Wiejska w Przyłubiu 8

12

OKW ds. przeprowadzenia głosowania
Nr 12 w Makowiskach

Świetlica „Makowianka” w Makowiskach
14

Rezerwa

Rezerwa Miejskiej Komisji Wyborczej

Razem:

Siedziba obwodowej komisji wyborczej
(nazwa i adres obiektu)

706
127
166
469
1 280
12 789

