
INFORMACJA 
Gminnej Komisji Wyborczej w Gnojnie 

z dnia 20 października 2014 r. 

o terminie i miejscu losowania numerów dla list kandydatów na radnych  

w wyborach do rad gmin zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 

 

 Na podstawie art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. 

z 2011 r. nr 21, poz. 112 ze zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Gnojnie przyznaje  

zarejestrowanym w wyborach do rady gminy listom  kandydatów  komitetów  niespełniających  

żadnego  z  warunków  określonych w art. 409 w/w ustawy numery: 

1) dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu 

wyborczym – spośród numerów następujących po numerach przyznanych do Rady Powiatu 

Buskiego;  

2)  dla  list  kandydatów  komitetów  wyborczych  zarejestrowanych  w  jednym okręgu  

wyborczym  –  spośród  numerów  następujących  po  numerach  przyznanych w trybie pkt 1. 

Publiczne losowanie numerów list kandydatów w wyborach do rad gmin nastąpi w dniu 

21 października 2014 r. (wtorek) o godz. 11.00 w siedzibie komisji: Urząd Gminy 

w Gnojnie, Gnojno 145 pok. nr 7.  

 

 

 

(Pieczęć Komisji)      
Przewodniczący 

Gminnej Komisji Wyborczej 
 w Gnojnie 

 
/-/ Ireneusz Klimczak 
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