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POSTANOWIENIE NR 50/2021 

KOMISARZA WYBORCZEGO W WAŁBRZYCHU II 

z dnia 8 września 2021 r. 

 

w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania w wyborach uzupełniających  

do Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju zarządzonych na dzień 26 września 2021 r. 

 

Na podstawie art. 437 § w zw. z art. 386 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy 

(Dz. U. 2020 r. poz. 1319) oraz na podstawie Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 

24 września 2018r. w sprawie wytycznych i wyjaśnień dotyczących druku i przechowywania kart do 

głosowania oraz trybu ich przekazania obwodowym komisjom wyborczym ds. przeprowadzenia 

głosowania w obwodzie 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 

21 października 2018 r. (M. P. z 2018 r. poz. 963 i 964), w związku z pkt 2 ppkt 1 załącznika do uchwały 

Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy 

wyborczych oraz terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących przygotowania 

i przeprowadzania wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic 

m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w toku kadencji w latach 

2018-2023 (M. P. z 2019 poz. 9), Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu II zarządza co następuje: 

 

§ 1 

1. Zarządza się druk kart do głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej 

w Dusznikach-Zdroju w okręgu wyborczym nr 14 zgodnie z formatem i treścią ustaloną Uchwałą 

nr 5/2021 Miejskiej Komisji Wyborczej w Dusznikach-Zdroju z dnia 1 września 2021 r.  

2. Wzór karty do głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju 

w okręgu wyborczym nr 14 określa załącznik nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z 

dnia 17 września 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wzorów kart do głosowania oraz 

nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie 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 (MP z 2018 r. poz. 931). 

3. Odstępstwa od ustalonych wzorów są niedopuszczalne. 

  



§ 2 

1. Ustala się nakład kart do głosowania w ilości odpowiadającej 100% uprawnionych do głosowania. 

2. Przy ustalaniu nakładu kart, należy kierować się liczbą wyborców umieszczonych w rejestrze 

wyborców w obwodach głosowania, wg zestawienia dla okręgu wyborczego  

3. Ustala się rezerwę kart do głosowania, pochodzącą z całkowitego nakładu, w liczbie stanowiącej 

10% uprawnionych do głosowania. 

§ 3 

1. Druk kart ma odbywać się z zachowaniem należytej staranności. 

2. Korektę składów przeprowadzają odrębnie dwa niezależne zespoły utworzone z członków 

Miejskiej Komisji Wyborczej w Dusznikach-Zdroju, zgodnie z zasadami określonymi uchwałą 

Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 września 2018 r. w sprawie wytycznych i wyjaśnień 

dotyczących druku i przechowywania kart do głosowania oraz trybu ich przekazania obwodowym 

komisjom wyborczym ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie 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 21 października 2018 r. (M.P. z 2018 r. 

poz. 963 i 964). 

§ 4 

Druk kart do głosowania, zabezpieczenie, zapakowanie oraz przechowanie kart do czasu przekazania 

ich obwodowej komisji wyborczej zapewnia Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój.  

§ 5 

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega niezwłocznemu przekazaniu Miejskiej 

Komisji Wyborczej w Dusznikach-Zdroju oraz urzędnikowi wyborczemu w gminie Duszniki-Zdrój. 

 

Komisarz Wyborczy 

w Wałbrzychu II 

 

/-/ Sebastian Kowalski 


