
 

 

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego 

Nr AO.120.61.2014 

z dnia 27 października 2014 r. 
 

w sprawie: powołania zespołów do sprawdzenia i korekty składów kart do głosowania 

w wyborach samorządowych zarządzonych na 16 listopada 2014 r. 

 

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 

(tj. Dz. U. z 2013r., poz. 595 z późn. zmianami) oraz ust. 30 pkt. 1 „Wytycznych i wyjaśnień w sprawie 

druku i przechowywania kart do głosowania oraz trybu ich przekazania wraz z nakładkami na karty 

do głosowania sporządzonymi w języku 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, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.” stanowiących załącznik do uchwały Państwowej 

komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

Powołuję dwa niezależne zespoły w celu dokonania sprawdzenia i korekty składów kart do 

głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na 16 listopada 2014 r. w składzie: 

1) Zespół nr 1 

a) Grażyna Grzymek, 

b) Bożena Chrobok 

2) Zespół nr 2: 

a) Nikolina Fait, 

b) Bartosz Janiszewski. 

 

§ 2 

1. Zespoły dokonują sprawdzenia zgodności z ustaloną treścią kart do głosowania i wzorem 

ustalonym przez Państwową Komisję Wyborczą odrębnie dla każdego okręgu wyborczego 

Powiatu Krapkowickiego. 

2. W przypadku stwierdzenia błędów, Zespoły wzajemnie konfrontują błędy i przekazują je 

wykonawcy, zatrzymując po 1 egz. odbitki każdej karty. 

3. Po usunięciu błędów Zespoły ponownie dokonują sprawdzenia w odniesieniu do 

zatwierdzonych wzorów kart do głosowania. 

4. Po stwierdzeniu, iż wzory są prawidłowe Zespoły podpisują protokoły, które przekazują 

Wyznaczonym członkom Powiatowej komisji Wyborczej w Krapkowicach, która dokonuje 

ostatecznej kontroli składu każdej karty i ostatecznie zezwalają na uruchomienie druku 

wspólnie podpisując karty do druku odrębnie dla każdego okręgu. 

 

§ 3 

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia pełni Urzędnik wyborczy starostwa. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Z up. Starosty 

/-/Sabina Gorzkulla – Kotzot 

Wicestarosta  

 


