
Pieczęć  

Miejskiej Komisji Wyborczej  

Uchwała Nr 12/2018  

Miejskiej Komisji Wyborczej w Ciechanowie  

z dnia 2 października 2018 roku 
 

w sprawie ustalenia treści, formatu i nakładu kart do głosowania do Rady Miasta 

Ciechanów w wyborach samorządowych zarządzonych na 21 października 2018 roku 

 

       Na podstawie art. 484 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 754, 1000 i 1349) oraz pkt.1 załącznika do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 

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

kart do głosowania oraz trybu ich przekazywania obwodowym komisjom wyborczym ds. 

przeprowadzenia głosowania w obwodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików 

województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów 

miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

1. Ustala się brzmienie, układ graficzny karty oraz harmonogram druku kart do głosowania 

w wyborach do Rady Miasta Ciechanów, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 

opracowanego na podstawie art. 485 Kodeku Wyborczego, uchwały Państwowej Komisji 

Wyborczej z dnia 27 sierpnia 2018 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 

wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz Uchwały Państwowej Komisji 

Wyborczej z dnia 17 września 2018 r. zmienioną Uchwałami Państwowej Komisji 

Wyborczej z dnia 17 września 2018 roku i 24 września 2018 roku . 

2. Karty do głosowania będą drukowane w nakładzie 100 % uprawnionych do głosowania, 

zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały zestawieniami (nakładami). 

3. Karty w wyborach do Rady Miasta Ciechanów będą drukowane na papierze koloru 

białego, z tym że nazwiska kandydatów drukowane są na szarym tle (CMYK 0, 0, 0, 3);  

4. Karta do głosowania jest jedną kartą, zadrukowaną jednostronnie, dla okręgu Nr 3 i 4 formatu 

261 mm na 343 mm ( załącznik nr 1), dla okręgu Nr 1 i 2 formatu 420 mm na 500 mm 

(załącznik nr 2). 

5. W prawym górnym rogu ma wycięte trzy umiejscowione w poziomie otwory o średnicy  

7 mm.  

6. Pośrodku karty, w górnej jej części, umieszczony jest napis „KARTA DO GŁOSOWANIA  

w wyborach do Rady Miasta Ciechanów w dniu 21 października 2018 r.”, a poniżej – 

„LISTY KANDYDATÓW NA RADNYCH”.  

7. Na karcie, w jej dolnej części, umieszcza się informację o sposobie głosowania i warunkach 

ważności głosu oraz drukuje się odcisk pieczęci terytorialnej komisji wyborczej i oznacza się 

miejsce na umieszczenie pieczęci obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia 

głosowania w obwodzie. 

8. Na kartach do głosowania, listy kandydatów umieszcza się w wierszach w kolejności ich 

numerów, licząc od lewej do prawej, podając dla każdej listy symbol graficzny komitetu 

wyborczego, jeżeli komitetu symbol taki posiada i poprzedzony wyrazami” Lista nr” numer 



listy, a poniżej oznaczenie listy skrótem nazwy komitetu. Na liście umieszcza się w 

kolejności liczbę porządkową, a po niej kratkę przeznaczoną na oddanie głosu oraz nazwisko 

i imię (imiona) każdego kandydata. Dla każdej listy przeznacza się jednakowe pole. 

9. Drukowana będzie na papierze offsetowym o gramaturze 70 g/m2 lub 80 g/m2 , 

jednakowym rodzajem i wielkością czcionki dla wszystkich imion i nazwisk kandydatów; 

10. Wzór oraz szczegółowe warunki techniczne karty do głosowania w wyborach do Rady 

Miasta, określa załącznik nr 1 (dla okręgu 3 i 4) i załącznik nr 2 (dla okręgu nr 1 i 2) do 

niniejszej uchwały. 

11. Harmonogram druku kart uwzględniający dwukrotną korektę i kontrolę jakości druku kart 

oraz ostateczne sprawdzenie kart przez wyznaczonych członków Miejskiej Komisji 

Wyborczej w Ciechanowie stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

Uchwała podlega niezwłocznie przekazaniu Komisarzowi Wyborczemu w Ciechanowie I. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Z-ca Przewodniczącej Renata Duszczyk – Szczygielska - ……………………………. 

Członkowie : 

Jadwiga Dźwig    - …………………………………………. 

Aleksandra Godlewska   - …………………………………………. 

Elżbieta Teresa Majewska   - …………………………………………. 

Małgorzata Zofia Piechna   -  …………………………………………. 

Barbara Rogalska    - …………………………………………. 

Hanna Rokicka    - …………………………………………. 

       Jolanta Skotnicka    - …………………………………………. 

 

   Przewodnicząca 

        Miejskiej Komisji Wyborczej 

/-/ Agnieszka Majka   

 

     

 

   



Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/2018  

Miejskiej Komisji Wyborczej w Ciechanowie 

z dnia 2 października 2018 r. 
 

 

 



 

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 12/2018 

    Miejskiej Komisji Wyborczej w Ciechanowie 
             z dnia 2 października 2018 r. 

 

 



 

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 12/2018 

    Miejskiej Komisji Wyborczej w Ciechanowie 
             z dnia 2 października 2018 r. 

 

 

HARMONOGRAM 

Druku kart do głosowania i ich przekazania w wyborach 

Prezydenta Miasta Ciechanów 

zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

Rodzaj czynności 
 

Termin wykonania 

Wykonanie przez Miejską Komisję Wyborczą w Ciechanowie składu 
wzoru kart do głosowani 

02.10.2018 r. 

Korekta składu kart do głosowania 04.10.2018 r. 

Ostateczna kontrola jakości składu kart do głosowania 05.10.2018 r. 

Rozpoczęcie druku kart do głosowania 08.10.2018 r. 

Przygotowanie kart do głosowania do przygotowania pakietów 
wyborczych w głosowaniu korespondencyjnym 

08.10.2018 r. 

Przygotowanie kart do głosowania do ich rozprowadzenia 18.10.2018 r. 

Zakończenie druku kart do głosowania 18.10.2018 r. 

Protokolarne przekazanie obwodowym komisjom wyborczym kart 
do głosowania 

20.10.2018 r. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zestawienie nakładu kart do głosowania 

OKRĘG NR 1 – 8803 szt. w tym: 

 

Obwód nr 1 – 1758 szt. 

Obwód nr 2 – 1393 szt. 

Obwód nr 3 – 1485 szt. 

Obwód nr 4 – 1877 szt.  

Obwód nr 5 – 1890 szt. 

Obwód nr 22 – 400 szt. 

 

OKRĘG NR 2 – 8170 szt. w tym: 

 

Obwód nr 6 – 1354 szt. 

Obwód nr 7 – 1571 szt. 

Obwód nr 8 – 1872 szt.  

Obwód nr 9 – 1770 szt.  

Obwód nr 10 – 1603 szt. 

 

OKRĘG NR 3 – 10541 SZT. 

 

Obwód nr 11 – 1719 szt. 

Obwód nr 12 – 1596 szt. 

Obwód nr 13 – 2067 szt. 

Obwód nr 14 – 1953 szt.  

Obwód nr 15 – 1721 szt. 

Obwód nr 16  1485 szt.  

 

OKRĘG NR 4 – 8555 SZT. 

 

Obwód nr 17 – 1577 szt. 

Obwód nr 18 – 1529 szt. 

Obwód nr 19 – 1704 szt.  

Obwód nr 20 – 1996 szt. 

Obwód nr 21 - 1549 szt. 

Obwód nr 23 – 200 szt. 

 

 


