Zarz'ldzenie Nr 15/2013
W6jta Gminy Sochocin
z dnia 6 marca 2013 r.
w sprawie powolania zespol6w do przeprowadzenia korekty sklad6w kart do
glosowania w wyborach uzupelniaj'lcych do Rady Gminy Sochocin,
zarz'ldzonych na dzien 17 marca 2013r.
Na podstawie art. 23 ust. 2 ustaw), z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatow i sejmikow wojewodztw (t.j. Oz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 z pMn.
zm.) w zwiqzku z art. 16 ust.3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzajetce
ustaw~ - Kodeks wyborczy (Oz.U. z 2011r. Nr 21, poz. 113 z pMn. zm.) oraz Uchwaly
Panstwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 pazdziemika 2010 r. w sprawie wytycznych
dotyczetcych druku i przechowywania kart do glosowania w \vyborach do rad gmin. rad
powiatow. sejmikow wojewodztw. Rady m. s1. Warszawy i rad dzielnic m. s1. Warszawy
oraz w wyborach wojtow. burmistrzow i prezydentow miast zarzetdzonych na dzien
21 listopada 2010 r. (M. P. Nr 75. poz. 948) zarzetdza si~. co nast~puje:
§ 1. Powoluje si~ dwa niezaleznie od siebie dzialaj'lce zespoly do przeprowadzenia
korekty skladow kart do glosowania w wyborach uzupelniaj'lcych do Rady Gminy
Sochocin. zarzqdzonych na dzien 17 marca 2013 r. w skladzie:
1) zespol I - Ewa Kowalska, Ewa Nowicka. Elzbieta Bilinska:
2) zespol II - Joanna Jeznach. Barbara Socko-Ruszkowska. Maria Zulawnik
w zakresie okreSJonym w § 1 Uchwaly Nr 6 Gminnej Komisji Wyborczej w Sochocinie
z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie zarzqdzenia druku kart. tresci karty do glosowania
oraz harmonogramu druku kart w wyborach uzupelni~i'lcych do Rady Gminy Sochocin,
zarzqdzonych na dzien 17 marca 2013 roku.

§ 2. Przeprowadzenie korekty skladow kart do glosowania w wyborach uzupeiniaj'lcych
do Rady Gminy Sochocin. zarz'ldzonych na dzien 17 marca 2013 r. nastqpi najpozniej do
11 marca 2013 roku do godz. 14,00.
§ 3. Z czynnosci. 0 ktorych mowa w § 2 kazdy zespol sporz'ldza protokoL stwierdzone
bl~dy zespoly wz~iemnie konfrontu.i'l i przekazuj'l wykonawcy. zatrzymuj'lc po 1 egz.
odbitki kaZdej karty. Po usuni~ciu bl~dow. zespoly dokonuj'l ponownego sprawdzenia kart
do glosowania na podstawie materialu wyjsciowego. tj. ustalonej treSci karty.
§ 4. Zarz'ldzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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