
ZARZl\DZENIE Nr 77/2014 
WOJTA GMINY SOCHOCIN 
z dnia 28 pazdziernika 2014 r. 

w sprawie powolania zespolow do przeprowadzenia korekty skladow kart do 
glosowania w wyborach do Rady Gminy Sochocin oraz w wyborach Wojta Gminy 
Sochocin zarz~dzonych na dzien 16 listopada 2014 r. 

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzqdzie gminnym 
( Dz. U. z 2013r. poz. 594 z p6Zn. zm.) w zwiqzku z Uchwalq Panstwowej Komisji 
Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie wytycznych i wyjasnien dotyczqcych druku 
i przechowywania kart do glosowania oraz trybu ich przekazania wraz z nakladkami na karty 
do glosowania sporzqdzonymi w alfabecie Braille'a obwodowym komisjom wyborczym 
w wyborach do rad gmin, rad powiat6w, sejmik6w wojew6dztw i rad dzielnic m. st. 
Warszawy oraz w wyborach w6jt6w, burmistrz6w i prezydent6w miast zarzqdzonych na 
dzien 16listopada 2014 r. (M.P. poz. 788) zarzqdza siy , co nastypuje: 

§ 1. 1. Powoluje siy dwa niezalezne od siebie dzialajqce zespoly sposr6d pracownik6w 
Urzydu Gminy Sochocin do przeprowadzenia korekty sklad6w kart do glosowania 

w wyborach do Rady Gminy Sochocin oraz w wyborach W6jta Gminy Sochocin 
zarzqdzonych na dzien 16 listopada 2014 roku w nastypujqcych skladach: 

1) Iwona Bialycka, Barbara Lukasiak, Barbara Wozniak; 

2)Elzbieta Adamkiewicz, GraZyna Nurzynska, Monika Stypkowska Smardzewska. 

2. Zespoly, 0 kt6rych mowa w ust. 1 dokonujq korekty w zakresie okreslonym w wytycznych 

i wyjasnieniach dotyczqcych druku i przechowywania kart do glosowania oraz trybu ich 
przekazania wraz z nakladkami na karty do glosowania sporzqdzonymi w alfabecie 
Braille'a obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do rad gmin, rad powiat6w, 
sejmik6w wojew6dztw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach w6jt6w, 
burmistrz6w i prezydent6w miast zarzqdzonych na dzien 16 listopada 2014 r. stanowiqcych 
zalqcznik do Uchwaly Panstwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. 

§ 2. Przeprowadzenie korekty sklad6w kart do glosowania w wyborach do Rady Gminy 
Sochocin oraz w wyborach W 6jta Gminy Sochocin zarzqdzonych na dzien 16 listopada 2014 
r. nalezy dokonac do dnia 30 pazdziemika 2014 roku. 

§ 3. Z czynnosci, 0 kt6rych mowa w § 1 nalezy sporzqdzic protok61, stwierdzone blydy oba 
zespoly konfrontujq i przekazujq wykonawcy kart do glosowania. zatrzymujqc po 1 
egzemplarzu odbitki kart do glosowania. Po usuniyciu blyd6w, zespoly dokonujq ponownego 



sprawdzenia kart do glosowania na podstawie materialu wyjsciowego ( ustalonej tresci kart 

do glosowania). 

§ 4. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 

Spomtdzil: 


