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UCHWA¸A PA¡STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 7 paêdziernika 2002 r.

w sprawie wytycznych dotyczàcych druku i przechowywania kart do g∏osowania w wyborach do rad gmin, rad
powiatów, sejmików województw, Rady miasta sto∏ecznego Warszawy i rad dzielnic w m.st. Warszawie 

oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarzàdzonych na dzieƒ 27 paêdziernika 2002 r.

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powia-
tów i sejmików województw (Dz. U. z 1998 r. Nr 95,
poz. 602 i Nr 160, poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 
i Nr 89, poz. 971 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 68,
poz. 632, Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1089), art. 7
ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta
sto∏ecznego Warszawy (Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 361
i Nr 127, poz. 1087) oraz art. 2 ust. 2 ustawy z dnia
20 czerwca 2002 r. o bezpoÊrednim wyborze wójta,
burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2002 r. Nr 113,
poz. 984 i Nr 127, poz. 1089) Paƒstwowa Komisja Wy-
borcza uchwala, co nast´puje:

§ 1. Ustala si´ wytyczne w sprawie druku i przecho-
wywania kart do g∏osowania w wyborach do rad gmin,
rad powiatów, sejmików województw, Rady miasta
sto∏ecznego Warszawy i rad dzielnic w m.st. Warsza-
wie oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, za-
rzàdzonych na dzieƒ 27 paêdziernika 2002 r., stanowià-
ce za∏àcznik do uchwa∏y.

§ 2. Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem powzi´cia
i podlega og∏oszeniu.

Przewodniczàcy Paƒstwowej Komisji Wyborczej:
F. Rymarz

Za∏àcznik do uchwa∏y Paƒstwowej Komisji Wyborczej
z dnia 7 paêdziernika 2002 r. (poz. 694)

WYTYCZNE
W SPRAWIE DRUKU I PRZECHOWYWANIA KART DO G¸OSOWANIA W WYBORACH DO RAD GMIN, 

RAD POWIATÓW, SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, RADY MIASTA STO¸ECZNEGO WARSZAWY I RAD DZIELNIC
W M.ST. WARSZAWIE ORAZ WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST, ZARZÑDZONYCH 

NA DZIE¡ 27 PAèDZIERNIKA 2002 R.

I.

Zasady ogólne

1. Karty do g∏osowania wykonuje si´ w sposób
okreÊlony uchwa∏à Paƒstwowej Komisji Wyborczej
z dnia 23 wrzeÊnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów
kart do g∏osowania w wyborach do rad gmin, rad po-
wiatów, sejmików województw, Rady miasta sto∏ecz-
nego Warszawy i rad dzielnic w m.st. Warszawie oraz
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, stosownie
do przepisów Ordynacji wyborczej (art. 113 ust. 1,
art. 145 ust. 1 i art. 171 ust. 1) i ustawy o bezpoÊrednim
wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta
(art. 13). Wydrukowanie kart do g∏osowania zarzàdzajà
w∏aÊciwe terytorialne komisje wyborcze.

Na podstawie art. 23 ust. 2 Ordynacji wyborczej
oraz art. 2 ust. 2 ustawy o bezpoÊrednim wyborze wój-
ta, burmistrza i prezydenta miasta wykonanie kart do
g∏osowania oraz ich dostarczenie obwodowym komi-
sjom wyborczym, w ramach obs∏ugi administracyjnej
terytorialnych komisji wyborczych, zapewniajà:
B marsza∏ek województwa — karty dla wyborów do

sejmiku województwa,
B starosta — karty dla wyborów do rady powiatu,
B wójt, burmistrz, prezydent miasta — karty odpo-

wiednio dla wyboru rady gminy, rady miasta na
prawach powiatu oraz karty dla wyborów wójta,
burmistrza i prezydenta miasta, 

B w∏aÊciwy burmistrz — karty dla wyboru rady dziel-
nicy w m.st. Warszawie.

Nadzór nad prawid∏owym wykonaniem i dostar-
czeniem obwodowym komisjom wyborczym kart do
g∏osowania sprawujà: w∏aÊciwy komisarz wyborczy,
a bezpoÊrednio — terytorialne komisje wyborcze.

Dla wykonania tych zadaƒ jest niezb´dne wspó∏dzia-
∏anie wszystkich wymienionych organów odpowiedzial-
nych za prawid∏owy druk, przechowywanie i dostarcze-
nie kart do g∏osowania obwodowym komisjom wybor-
czym. Ka˝da terytorialna komisja powinna ustaliç:
— zasady kontroli poprawnoÊci ustalenia treÊci kart

do g∏osowania,
— nak∏ad drukowanych kart dla poszczególnych okr´-

gów wyborczych,
— termin druku kart do g∏osowania, z uwzgl´dnie-

niem korekty sk∏adów drukarskich kart,
— sposób i termin dostarczenia obwodowym komi-

sjom wyborczym kart do g∏osowania wraz z inny-
mi materia∏ami wyborczymi, z uwzgl´dnieniem
ustaleƒ komisarza wyborczego w tym zakresie. Na-
le˝y zauwa˝yç, ˝e ka˝da obwodowa komisja wy-
borcza — z wyjàtkiem, o którym ni˝ej — otrzymuje
karty do g∏osowania dla wyboru sejmiku woje-
wództwa, rady powiatu i rady gminy oraz wójta lub
burmistrza, zaÊ w miastach na prawach powiatu
obwodowa komisja otrzymuje karty do g∏osowa-
nia dla wyboru sejmiku województwa i rady miasta
na prawach powiatu, burmistrza lub prezydenta
miasta, a w Warszawie — karty dla wyboru sejmi-
ku województwa, Rady m.st. Warszawy i rady
dzielnicy oraz Prezydenta m.st. Warszawy.
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Do zadaƒ marsza∏ków województw, starostów,
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a w m.st.
Warszawie — tak˝e burmistrzów, nale˝y:
— zamówienie druku kart,
— zabezpieczenie kart do g∏osowania w procesie dru-

ku oraz zapewnienie ich zapakowania wed∏ug okr´-
gów wyborczych i obwodów g∏osowania,

— ustalenie terminów i sposobu odbioru kart z dru-
karni, przygotowanie paczek z kartami dla poszcze-
gólnych obwodowych komisji wyborczych oraz
miejsca ich przechowywania do czasu dostarcze-
nia obwodowym komisjom wyborczym.

Karty do g∏osowania powinny byç wydrukowane
w nak∏adzie równym liczbie osób uprawnionych do
g∏osowania i przygotowane do rozprowadzenia nie
póêniej ni˝ do dnia 24 paêdziernika 2002 r.

2. Karty do g∏osowania drukuje si´ na papierze ko-
loru:
bia∏ego — dla wyboru rad gmin, rad miast na

prawach powiatu i Rady m.st. War-
szawy,

˝ó∏tego — dla wyboru rad powiatów i rad dziel-
nic w m.st. Warszawie,

niebieskiego — dla wyboru sejmiku województwa,
ró˝owego — dla wyboru wójta, burmistrza, prezy-

denta miasta.

W przypadku trudnoÊci w pozyskaniu papieru we
wskazanym kolorze jest dopuszczalne drukowanie kart
do g∏osowania z kolorem naniesionym jednostronnie
w procesie druku.

Kolor i rodzaj papieru u˝yty do druku kart musi byç
jednakowy dla danego okr´gu wyborczego.

3. Zamówienie wykonania kart dokonywane jest
z zachowaniem przepisów ustawy o zamówieniach pu-
blicznych, jeÊli wartoÊç zamówienia netto przekracza
3 000 euro. Dopuszcza si´ wykonanie kart w systemie
tak zwanej ma∏ej poligrafii, pod warunkiem zachowa-
nia zasad okreÊlonych w niniejszych wytycznych.

Za wybór sposobu wykonania kart i wykonawcy
odpowiada podmiot zapewniajàcy obs∏ug´ admini-
stracyjnà w∏aÊciwej terytorialnej komisji wyborczej.

4. Warunki, jakim powinna odpowiadaç karta do
g∏osowania, zosta∏y okreÊlone w art. 114 i 115 Ordyna-
cji wyborczej i w art. 14 ustawy o bezpoÊrednim wybo-
rze wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz
w uchwale Paƒstwowej Komisji Wyborczej z dnia
27 wrzeÊnia 2002 r. w sprawie wzorów kart do g∏oso-
wania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmi-
ków województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic
w m.st. Warszawie oraz wójtów, burmistrzów i prezy-
dentów miast.

Nale˝y zwróciç szczególnà uwag´, aby przy ozna-
czeniu numeru okr´gu wyborczego na kartach zamie-
Êciç dok∏adnà nazw´ rady (u góry po lewej stronie kar-
ty), np.

„Okr´g „Okr´g „Okr´g
wyborczy nr ...... wyborczy nr ..... wyborczy nr .....

dla wyboru dla wyboru dla wyboru 
Rady Gminy Rady Powiatu Sejmiku
Szczawin” Kutnowskiego” Województwa

Mazowieckiego”

W przypadku gdy ustalona w statucie nazwa rady
pisana jest z przyimkiem „w” przy nazwie miejscowo-
Êci, oznaczenie karty do g∏osowania b´dzie brzmia∏o
np. „Okr´g wyborczy nr .......... dla wyboru Rady Gmi-
ny w ......................”.

Karta do g∏osowania w wyborach wójta, burmi-
strza i prezydenta miasta (u góry, po lewej stronie) ma
oznaczenie np. „Wybory Wójta Gminy Szczawin”;
„Wybory Burmistrza miasta Kutna”; „Wybory Prezy-
denta m.st. Warszawy”.

Napis na Êrodku karty do g∏osowania nale˝y dosto-
sowaç do wyborów, których karta dotyczy, czyli „Karta
do g∏osowania w wyborach do rad gmin”, „Karta do
g∏osowania w wyborach do rad powiatów”, „Karta do
g∏osowania w wyborach do sejmików województw”,
„Karta do g∏osowania w wyborach do rad dzielnic
w m.st. Warszawie”, „Karta do g∏osowania w wybo-
rach wójta, burmistrza, prezydenta miasta”, a poni˝ej
„w dniu 27 paêdziernika 2002 r.”.

Nale˝y bezwzgl´dnie przestrzegaç zasady, i˝ wiel-
koÊç i rodzaj czcionek u˝ytych do druku kart do g∏oso-
wania dla danego okr´gu wyborczego musi byç jedna-
kowa dla wszystkich list kandydatów i kandydatów
na tych listach.

Stosownie do przepisów Ordynacji wyborczej kar-
ty do g∏osowania opatruje si´ piecz´cià w∏aÊciwej tery-
torialnej komisji wyborczej. CzynnoÊç ta powinna byç
dokonana w procesie druku z matrycy wykonanej z od-
cisku piecz´ci w∏aÊciwej komisji.

II.

Ustalenie treÊci 
i zarzàdzenie druku kart do g∏osowania

5. TreÊç kart do g∏osowania ustalajà w∏aÊciwe teryto-
rialne komisje wyborcze odr´bnie dla ka˝dego okr´gu wy-
borczego przed zarzàdzeniem ich druku. Gminna (miej-
ska) komisja wyborcza ustala tak˝e treÊç karty do g∏oso-
wania w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

CzynnoÊç ta wymaga szczególnej starannoÊci:
1) ka˝da lista kandydatów na radnych powinna zawie-

raç oznaczenie: „Lista nr ........” oraz nazw´ lub
skrót nazwy komitetu wyborczego. Zwróciç nale˝y
uwag´, aby lista by∏a oznaczona nazwà lub skró-
tem nazwy komitetu wyborczego w brzmieniu
ustalonym w pkt III na stronie 2 protoko∏u rejestra-
cji listy kandydatów;

2) listy na karcie do g∏osowania powinny byç uszere-
gowane w jednej kolumnie lub kolumnach w ko-
lejnoÊci nadanych im numerów;

3) nazwiska i imiona kandydatów muszà byç uszere-
gowane w kolejnoÊci identycznej jak w rejestrze
list kandydatów;
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4) w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta mia-
sta) nazwiska kandydatów uszeregowane sà w kolejno-
Êci alfabetycznej, a pod nazwiskiem i imieniem (imiona-
mi) kandydatów umieszcza si´ adnotacj´: „zg∏oszony
przez ...............” z nazwà lub skrótem nazwy komitetu
wyborczego, który zg∏osi∏ kandydata. W przypadku jed-
nakowych nazwisk nale˝y uszeregowaç te nazwiska
w kolejnoÊci alfabetycznej imion.

W trakcie tej czynnoÊci nale˝y raz jeszcze upewniç
si´, czy uszeregowanie jest w∏aÊciwe i czy w pisowni
nazwisk i imion kandydatów nie ma b∏´dów, porów-
nujàc pisowni´ ka˝dego nazwiska i imion z protoko∏em
rejestracji kandydata oraz z∏o˝onym przez niego
oÊwiadczeniem o zgodzie na kandydowanie.

Sprawdzenia wymaga, czy na karcie do g∏osowa-
nia nie pomini´to ˝adnego zarejestrowanego kandy-
data i ˝adnej listy oraz czy uszeregowanie list odpo-
wiada nadanym im numerom.

W przypadku skreÊlenia kandydata z listy kandy-
datów pomija si´ w treÊci karty do g∏osowania skre-
Êlonego kandydata, zmieniajàc odpowiednio numery
przy nazwiskach pozosta∏ych kandydatów.

Uniewa˝nienie rejestracji listy kandydatów nie po-
woduje zmiany numerów nadanych pozosta∏ym listom.

TreÊç informacji o sposobie g∏osowania, zgodnie
z wzorami okreÊlonymi w za∏àcznikach nr 1 i nr 1a do
uchwa∏y Paƒstwowej Komisji Wyborczej z dnia
23 wrzeÊnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów kart
do g∏osowania..., nale˝y dostosowaç do warunków
ka˝dego okr´gu wyborczego (w gminie do
20 tys. mieszkaƒców) przez wpisanie w miejscu kro-
pek liczby kandydatów odpowiadajàcej liczbie man-
datów w okr´gu.

6. Karty do g∏osowania w wyborach do rad gmin
w gminach do 20 tys. mieszkaƒców drukowane sà
w formatach od A-5 do A-3, a do pozosta∏ych rad i sej-
mików województw w formatach od A-5 do A-2 w za-
le˝noÊci od liczby zarejestrowanych list i kandydatów
na tych listach.

W wyjàtkowych wypadkach, gdyby format A-2 nie
pozwala∏ na pomieszczenie wszystkich list, karty do
g∏osowania mogà byç wykonane w formie zbroszuro-
wanej w formacie A-5 lub A-4. Wzór takiej karty okre-
Êla § 2 ust. 4 i ust. 8 uchwa∏y Paƒstwowej Komisji Wy-
borczej z dnia 23 wrzeÊnia 2002 r. oraz za∏àcznik
nr 2a do uchwa∏y. Karta zbroszurowana jest równie˝
drukowana jednostronnie. Strony takiej karty sà nume-
rowane i opatrzone piecz´cià terytorialnej komisji wy-
borczej, a oznaczenie miejsca na odcisk piecz´ci ob-
wodowej komisji wyborczej umieszcza si´ tylko na
pierwszej stronie.

Listy kandydatów umieszczone na karcie do g∏oso-
wania w kolumnach powinny byç oddzielone liniami
pionowymi i poziomymi.

O ustaleniach dotyczàcych druku karty w formie
zbroszurowanej terytorialna komisja wyborcza powia-
damia komisarza wyborczego.

7. Karta do g∏osowania w wyborach wójta (burmi-
strza, prezydenta miasta) drukowana jest w formacie
A-5 do A-3 lub B-5 do B-3 w zale˝noÊci od liczby zare-
jestrowanych kandydatów. Nazwiska kandydatów mo-
gà byç umieszczone w jednej lub dwóch kolumnach.
Wzory takich kart do g∏osowania okreÊlajà za∏àczniki
nr 3 i 3a do uchwa∏y Paƒstwowej Komisji Wyborczej.
W wypadku g∏osowania na jednego kandydata karta
do g∏osowania ma format A-6 i jest wykonywana we-
d∏ug wzoru stanowiàcego za∏àcznik nr 3b do wspo-
mnianej uchwa∏y.

8. Wskazane jest, aby w trybie nadzoru komisarz
wyborczy, przy pomocy dyrektora delegatury Krajowe-
go Biura Wyborczego, sprawdzi∏ prawid∏owoÊç ustale-
nia przez terytorialne komisje wyborcze treÊci kart do
g∏osowania.

W przypadku stwierdzenia omy∏ek lub innych uchy-
bieƒ niezb´dne jest sprostowanie ich przez w∏aÊciwà
komisj´ wyborczà.

9. Dla zapewnienia wydrukowania odpowiedniej
liczby kart do g∏osowania w∏aÊciwa terytorialna komi-
sja wyborcza powinna sporzàdziç zestawienie obejmu-
jàce dla ka˝dego okr´gu wyborczego liczb´ kart do g∏o-
sowania podlegajàcà wydrukowaniu (nak∏ad). Przy
ustalaniu nak∏adu kart nale˝y kierowaç si´ liczbà wy-
borców zamieszczonych w spisach wyborców dla da-
nego okr´gu wyborczego.

W okr´gu obejmujàcym wi´cej ni˝ jeden obwód
nale˝y dodatkowo podaç liczb´ kart, jakà nale˝y do-
starczyç do ka˝dego obwodu g∏osowania, który
wchodzi w sk∏ad tego okr´gu.

Zestawienie, o którym mowa, terytorialna komisja
wyborcza przekazuje wraz z treÊcià kart do g∏osowania
organowi, który zleca druk kart.

10. Druk kart do g∏osowania powinien si´ odby-
waç z zachowaniem warunków najwy˝szej staranno-
Êci, albowiem przy znacznej liczbie zarejestrowanych
list oraz du˝ej liczbie nazwisk kandydatów mo˝liwoÊç
pope∏nienia b∏´dów w druku jest bardzo du˝a.

W celu wykluczenia takich sytuacji wprowadza si´
nast´pujàce zasady kontroli druku kart — do bez-
wzgl´dnego przestrzegania:

1) korekt´ sk∏adów kart do g∏osowania prowadzà dwa
niezale˝nie od siebie dzia∏ajàce zespo∏y wyznaczo-
nych pracowników urz´du marsza∏kowskiego, sta-
rostwa powiatowego, urz´du miasta, urz´du gmi-
ny lub urz´du dzielnicy odpowiednio do rodzaju
kart do g∏osowania. Stwierdzone b∏´dy oba zespo-
∏y wzajemnie konfrontujà i przekazujà kierowniko-
wi drukarni, zatrzymujàc po 1 egz. odbitki karty. 
Po usuni´ciu b∏´dów zespo∏y prowadzà ponownà
korekt´ na podstawie materia∏u wyjÊciowego, 
tj. ustalonej treÊci karty,

2) ostatecznej kontroli jakoÊci sk∏adu karty do g∏oso-
wania dokonujà wyznaczeni cz∏onkowie terytorial-
nej komisji wyborczej, którzy informujà, i˝ mo˝na
uruchomiç druk pe∏nego nak∏adu karty, i wspólnie
podpisujà kart´ do druku.
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III.

Przechowywanie kart do g∏osowania
do czasu ich dostarczenia

obwodowym komisjom wyborczym

11. Wydrukowane karty do g∏osowania dla wybo-
ru danej rady powinny zostaç zapakowane wed∏ug
obwodów g∏osowania i odpowiadajàcych im okr´-
gów wyborczych oraz w∏aÊciwie oznakowane (z poda-
niem nazwy rady gminy, powiatu, sejmiku wojewódz-
twa, nr okr´gu wyborczego i nr obwodu g∏osowania).
Karty do g∏osowania w wyborach wójta (burmistrza,
prezydenta miasta) powinny byç pakowane wed∏ug
obwodów g∏osowania z podaniem nazwy gminy
(miasta).

Paczki z kartami do g∏osowania powinny byç oznako-
wane w sposób nast´pujàcy:

KARTY KARTY
DO G¸OSOWANIA DO G¸OSOWANIA

Wybory do Wybory
Rady Gminy Wójta Gminy

.............................................. ..........................................

Obwód g∏osowania nr ....... Obwód g∏osowania nr ....

Okr´g wyborczy nr .............

Liczba kart Liczba kart 
do g∏osowania .................... do g∏osowania ................

Podpis pakujàcego Podpis pakujàcego 

.............................................. ..........................................

Analogicznie oznakowane powinny byç paczki z kar-
tami dla wyboru Rady m.st. Warszawy, rady dzielnicy
w m.st. Warszawie, rady powiatu i sejmiku woje-
wództwa.

IV.

Przekazanie kart do g∏osowania 
obwodowym komisjom wyborczym

Komisarz wyborczy okreÊla tryb przekazania kart
do g∏osowania obwodowym komisjom wyborczym
(art. 113 ust. 1 Ordynacji wyborczej i art. 14 ustawy
o bezpoÊrednim wyborze wójta, burmistrza i prezyden-
ta miasta).

Przekazanie kart do g∏osowania powinno nastàpiç
w formie protokolarnej. Karty do g∏osowania przyjmu-
jà co najmniej dwie osoby wchodzàce w sk∏ad obwo-
dowej komisji wyborczej, w tym przewodniczàcy komi-
sji lub jego zast´pca.

Dokument potwierdzajàcy przyj´cie kart, ze wska-
zaniem ich rodzajów i liczby, nale˝y sporzàdziç
w dwóch egzemplarzach; jeden dla obwodowej komi-
sji, drugi dla osoby dostarczajàcej.

Karty do g∏osowania nale˝y dostarczyç obwodo-
wym komisjom wyborczym w przeddzieƒ g∏osowa-
nia. Ustalajàc tryb dostarczenia kart, komisarz wybor-
czy mo˝e ustaliç inny termin dostarczenia kart.

Nale˝y dà˝yç, by karty do g∏osowania by∏y dostar-
czone ka˝dej obwodowej komisji wyborczej jednocze-
Ênie i ka˝dego rodzaju w jednakowej liczbie.

V.

Dodatkowy druk kart do g∏osowania

12. W razie zmiany lub uniewa˝nienia rejestracji li-
sty albo skreÊlenia kandydata na wójta (burmistrza,
prezydenta miasta) terytorialna komisja wyborcza za-
rzàdza — je˝eli jest to mo˝liwe — wydrukowanie kart
do g∏osowania wed∏ug nowego ich brzmienia oraz po-
leca protokolarne zniszczenie poprzedniego nak∏adu.

Je˝eli wydrukowanie nowej karty do g∏osowania
nie jest mo˝liwe, terytorialna komisja wyborcza obo-
wiàzana jest sporzàdziç informacj´ o nowym prawid∏o-
wym brzmieniu karty do g∏osowania (przez odwzoro-
wanie jej z wykreÊlonym nazwiskiem kandydata i ad-
notacjà „skreÊlenie z zarejestrowanej listy” z utrzyma-
nà bez zmian numeracjà pozosta∏ych kandydatów lub
z adnotacjà przy liÊcie „uniewa˝nienie rejestracji li-
sty”). Informacja ta powinna byç umieszczona w wi-
docznym miejscu w lokalu wyborczym. O skreÊleniu
nazwiska kandydata lub uniewa˝nieniu rejestracji listy
cz∏onkowie obwodowej komisji wyborczej powinni
równie˝ ustnie informowaç wyborców.

Obwodowa komisja wyborcza nie jest uprawniona
do dokonywania skreÊleƒ lub poprawek na kartach do
g∏osowania.

Konieczne jest zapewnienie dy˝uru w przeddzieƒ
wyborów w zak∏adach drukujàcych karty.

VI.
Druk kart do g∏osowania w ponownym g∏osowaniu

na kandydatów na wójta, burmistrza, 
prezydenta miasta

13. Je˝eli w pierwszym g∏osowaniu nie dokonano
wyboru wójta (burmistrza, prezydenta miasta), teryto-
rialna komisja wyborcza ustali treÊç karty do g∏osowa-
nia w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
w ponownym g∏osowaniu.

Kart´ do g∏osowania drukuje si´ na papierze w ko-
lorze ró˝owym, w formacie A-6 i wed∏ug wzoru stano-
wiàcego za∏àcznik nr 3c do uchwa∏y Paƒstwowej Komi-
sji Wyborczej z dnia 23 wrzeÊnia 2002 r. w sprawie usta-
lenia wzorów kart do g∏osowania.

Kontrola druku kart do g∏osowania, sposób ich pa-
kowania i dostarczenia obwodowym komisjom wybor-
czym powinny byç analogiczne do trybu post´powania
w zwiàzku z g∏osowaniem przeprowadzonym w dniu
27 paêdziernika 2002 r. Druk i pakowanie kart do g∏oso-
wania powinny byç zakoƒczone do dnia 7 listopada
2002 r.


