
ZARZĄDZENIE Nr 194/VII/2017 

BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 16 października 2017 r. 

 
w sprawie powołania zespołów do przeprowadzenia korekty składów kart do głosowania            

w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Milanówka, zarządzonych na dzień    

5 listopada 2017 roku. 

Na podstawie art. 180 § 1 pkt. 3 oraz art. 181 w związku z art. 161 § 1 ustawy z dnia                        

5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 oraz 1089) oraz uchwałą 

Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 sierpnia 2014 r. 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 (M.P. z 2014 r., poz. 734) 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

 

Powołuję dwa niezależne zespoły do przeprowadzenia korekty składów kart do głosowania  

w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Milanówka, zarządzonych na dzień 5 listopada 

2017 r. w składzie: 

 

1) zespół I – Renata Soliwoda, Daria Gągała, Magdalena Piwek, Ada Kosmalska. 

2) zespół II– Monika Dzierżyńska-Nowak,  Katarzyna Stelmach, Magdalena Majchrzyk, 

Iwona Liszewska. 

 
§ 2 

 

Zadaniem zespołów, o których mowa w § 1 jest protokolarna korekta karty do głosowania    

w zakresie określonym w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 sierpnia 2014 r. 

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            

w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Milanówka zarządzonych na dzień 5 listopada 

2017 r. 

 

§ 3 

 

Z czynności, o których mowa w § 2 każdy zespół sporządza protokół, a stwierdzone błędy 

oba zespoły wzajemnie konfrontują i przekazują wykonawcy, zatrzymując po 1 egzemplarzu 

odbitki każdej karty. Po usunięciu błędów, zespoły dokonują ponownego sprawdzenia kart  

do głosowania na podstawie materiału wyjściowego, to jest ustalonej treści karty. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

 

Burmistrz Miasta Milanówka 

                                                                                                            /-/ 

                                                                                            Wiesława Kwiatkowska 


