
Uchwala Nr 13 
Gminnej Komisji Wyborczej w Baboszewie 

z dnia 10 Iistopada 2010r 

w sprawie zarzlldzenia druku kart do glosowania w wyborach w6jta Gminy 
Baboszewo zarzlldzonych na dzien 21listopada 2010r 

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 20 czerwca 2002r 
o bezposrednim wyborze w6jta,burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U. z 20 lOr Nr 176 
poz 1191) oraz uchwaly PaIistwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 pazdziemika 2006 r 
w sprawie ustalenia wzor6w kart do glosowania ; w wyborach do rad gmin, rad 
powiat6w i sejmik6w wojew6dztw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic w m. st. 
Warszawie oraz w6jtow burmistrzow, prezydentow miast (M.P. Nr 70, poz. 711 i z 
2007r Nr 12 poz. 120 oraz 2010r Nr 75 poz. 947) 
Gminna Komisja Wyborcza w Baboszewie w skladzie: 
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uchwala co nast~puje: 

§ 1 
Zarzlldza si~ wydrukowanie karty do glosowania w wyborach w6jta Gminy 
Baboszewo zarzlldzonych na dzien 21 listopada 201 Or w brzmieniu i formacie 
okreSlonym w za1llczniku nr 1 do uchwaly. 

§2 
Ustala si~ naklad kart do glosowania w wysokosci 100% uprawnionych do 
glosowania w gminie (b ~ ::j Lj ) 

§3 
Ustala si~ harmonogram druku kart do glosowania, stanowillcy za1llcznik nr 2 
do uchwaly 

§4 
Zobowillzuje si~ W6jta Gminy Baboszewo do: 

1 )iamowienia druku karty do glosowania wymienionej w § 1 , wedlug wzoru 
okreslonego w za1llczniku do uchwaly 

2) zabezpieczenia kart do glosowania w procesie druku oraz zapewnienia ich 
zapakowania wedlug obwodow glosowania 

3) ustalenia terminu i i sposobu odbioru kart z drukami, przygotowania paczek z 
kartami dla poszczegolnych obwodowych komisji wyborczych oraz miejsca 
ich przechowywania do czasu dostarczenia obwodowym komisjom 
wyborczym. 



§ 5 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj~cia. 
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