
KOMUNIKAT 

Gminnej Komisji Wyborczej w Głownie 

z dnia 28 września 2018 r. 

o zasadach nadania numerów dla list kandydatów na radnych 

w wyborach do Rady Gminy Głowno zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

Zgodnie z art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. 2018 r. 

poz.754,poz.1000i poz.1349) Gminna Komisja Wyborcza przyznaje, na podstawie rejestracji list 

kandydatów w wyborach do Rady Gminy Głowno, numery zarejestrowanym w wyborach do rad gmin 

listom kandydatów komitetów, które nie zarejestrowały żadnej listy w wyborach do rady powiatu 

zgierskiego. 

 

1. Kolejność  nadania numerów: 

1) W pierwszej kolejności zostaną nadane numery dla listy kandydatów komitetu 

wyborczego, który zarejestrował swoje listy w więcej niż jednym okręgu wyborczym – 

spośród numerów następujących po numerach przyznanych przez Komisarza Wyborczego 

w  Łodzi  II dla list komitetów wyborczych zarejestrowanych w wyborach do Rady 

Powiatu, 

2) Następnie zostaną nadane numery dla listy kandydatów komitetu wyborczego  

zarejestrowanej w jednym okręgu wyborczym – spośród numerów następujących po 

numerze przyznanym w trybie pkt.1     

 

2. Gminna Komisja Wyborcza w Głownie na podstawie rejestracji list kandydatów w wyborach 

do rady gminy ustaliła , że  jest jeden Komitet wyborczy , który zarejestrował listy 

kandydatów  w więcej niż jednym okręgu wyborczym i jeden komitet wyborczy , który 

zarejestrował listy kandydatów w jednym okręgu wyborczym. W związku z tym  przyznanie 

numerów nie będzie odbywało się w drodze losowania  przy użyciu przezroczystych 

pojemników lecz w drodze nadania numeru przez Gminną Komisję Wyborczą w Głownie.   

Publiczne nadanie numerów odbędzie się 29 września 2018 r. o godzinie 10 - tej w 

siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Głownie , ul. Kilińskiego 2 , sala nr 6. 

O terminie i miejscu nadania numerów Gminna Komisja Wyborcza powiadomi osoby 

zgłaszające listy. 

3. Z przeprowadzonego nadania numerów sporządzony zostanie protokół , a informacja o 

przyznanych numerach zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez jej umieszczenie 

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Głowno oraz wywieszenie na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej 

 

Przewodniczący 

Gminnej Komisji Wyborczej  

w Głownie 

 

(-) Artur Pakuła 


