
Komunikat 

Komisarza Wyborczego we Włocławku II 

z dnia 27 września 2018 r. 
 

o zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych  

na dzień 21 października 2018 r. 
 

1. Komisarz Wyborczy we Włocławku II na podstawie art. 410 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. 

– Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) na podstawie rejestracji  

list kandydatów w wyborach do rad powiatów: lipnowskiego i rypińskiego przyznaje odrębnie 

dla każdego powiatu, numery zarejestrowanym w wyborach do rad powiatów listom kandydatów 

komitetów, które nie zarejestrowały żadnej listy w wyborach do sejmików województw. 
 

2. Komisarz Wyborczy we Włocławku II przyznaje numery:  

1) dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu 

wyborczym – spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie art. 410 § 3 

Kodeksu wyborczego, 

2) dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okręgu wyborczym – 

spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie pkt 2 ppkt 1. 

Numery te Komisarz Wyborczy we Włocławku II przyzna, w drodze losowania, w dniu  

28 września 2018 r. o godz. 13
00  

w siedzibie Komisarza we Włocławku II, ul. Brzeska 6. 

3. Losowanie będzie przeprowadzone w następujący sposób: 

1) losowanie przeprowadzone będzie odrębnie dla każdego powiatu będącego we właściwości 

terytorialnej Komisarza Wyborczego we Włocławku II, 

2) do jednej grupy kopert będą włożone kartki z kolejnymi numerami dla list, ile jest 

uprawnionych komitetów, 

3) do drugiej grupy kopert zostaną włożone kartki z nazwami komitetów wyborczych, 

4) czynności losowania dokona Komisarz Wyborczy. 

4. Z przeprowadzonego losowania sporządzony zostanie protokół a informacja o przyznanych  

     numerach list kandydatów niezwłocznie zostanie przekazana w formie Komunikatu  

     Komisarza Wyborczego we Włocławku II, do wiadomości publicznej poprzez umieszczenie  

     w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Krajowego Biura Wyborczego    

     Delegatura we Włocławku oraz przekazany wszystkim terytorialnym komisjom wyborczym  

     na obszarze właściwości Komisarza Wyborczego we Włocławku II. 

 

 

 

 

Komisarz Wyborczy 

   we Włocławku II 
 

/-/ Piotr Kozubowicz 

 


