
Uchwała Nr 5

Miejskiej Komisji Wyborczej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 4 sierpnia 2022 r.

w sprawie ustalenia formatu i treści karty do głosowania w wyborach uzupełniających, 
która będzie stosowana do wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Makowie 
Mazowieckim zarządzonych na dzień 28 sierpnia 2022 r.

Na podstawie ust. 1 i ust. 17 załącznika do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z 
24 września 2018 r. w sprawie wytycznych i wyjaśnień dotyczących druku i przechowywania 
kart do głosowania oraz trybu ich przekazania obwodowym komisjom wyborczym ds. 
przeprowadzenia głosowania w obwodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików 
województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i 
prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. oraz § 1 ust. 1 ust. 1-3 i § 
3 ust. 1-3 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 w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ( M.P z 2018 r. poz. 
963 i 964) - uchwala się, co następuje:

§1.

1. Ustala się format i treść karty do głosowania, która będzie stosowana w wyborach 
uzupełniających do Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim.

2. Wzór karty do głosowania, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały.

§2.

Ustala się harmonogram druku karty do głosowania, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały.

§3.

Ustala się nakład druku karty do glosowania w wysokości 100 % uprawnionych do 
głosowania, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§4.

Wzór karty do głosowania, o której mowa w § 1-2 przekazuje się do akceptacji Komisarzowi 
Wyborczemu w Ostrołęce II.
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§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

Barbara Janina Załęska

Zastępca Przewodniczącego:

Wojciech Domżalski

Członkowie:

1) Małgorzata Bugaj

2) Alicja Dąbrowska

3) Małgorzata Jolanta Długołęcka

4) Ewa Gutowska

5) Janina Alina Miszczuk

6) Barbara Rogalska

7) Agnieszka Ślesicka
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Okręg wyborczy nr 3 KARTA DO GŁOSOWANIA
w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej 

w Makowie Mazowieckim w dniu 28 sierpnia 2022 r.
LISTA KANDYDATÓW NA RADNYCH

01 ZMORZYŃSKI Paweł
zgłoszony przez KWW NASZE MIASTO MAKÓW Lista nr 1

02 ROMANOWSKI Stanisław
zgłoszony przez KWW STANISŁAWA ROMANOWSKIEGO Lista nr 2

Informacja
1. Znajdź kandydata, na którego chcesz zagłosować.
2. Postaw znak „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku 

tego kandydata.
3. Jeżeli postawisz znak „X” przy nazwisku więcej niż jednego 

kandydata, Twój głos będzie nieważny.
4. Znak „X” to co najmniej dwie linie przecinające się wewnątrz kratki.



Załącznik nr 2 do uchwały nr 5 
Miejskiej Komisji Wyborczej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 4 sierpnia 2022 r.

HARMONOGRAM DRUKU KART DO GŁOSOWANIA

Rodzaj czynności Termin wykonania

Wykonanie wzoru składu karty do głosowania 4 sierpnia 2022 r.

1) Korekta składu karty do głosowania 
przeprowadzana przez dwa zespoły składające 
się z członków Miejskiej Komisji wyborczej w 
Makowie Mazowieckim oraz Urzędnika 
Wyborczego;

2) W przypadku stwierdzenia błędów oba zespoły 
wzajemnie konfrontują swoje ustalenia i 
przekazują wykonawcy, zatrzymując po 2 egz. 
odbitki każdej karty, w tym 1 egz. dla Urzędnika 
Wyborczego;

3) Po usunięciu błędów zespoły dokonują 
ponownego sprawdzenia karty do głosowania 
na podstawie materiału wyjściowego, tj. 
ustalonej treści karty;

4) Po stwierdzeniu, że skład karty do głosowania 
został wykonany prawidłowo, członkowie 
zespołów Miejskiej Komisji Wyborczej w 
Makowie Mazowieckim współdziałających z 
Urzędnikiem Wyborczym zezwalają na 
uruchomienie druku pełnego nakładu karty.

do 8 sierpnia 2022 r.

Rozpoczęcie druku karty do głosowania od 9 sierpnia 2022 r.
Zakończenie druku karty do głosowania do dnia 18 sierpnia 2022 r.
Przygotowanie karty do głosowania do rozprowadzenia od 26 sierpnia 2022 r.

Protokolarne przekazanie obwodowym komisjom 
wyborczym karty do głosowania

26 sierpnia 2022 r. przekazanie 
do przeliczenia i przekazanie karty 
na wybory.
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Załącznik nr 3 do uchwały nr 5 
Miejskiej Komisji Wyborczej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 4 sierpnia 2022 r.

NAKŁAD DRUKU KARTY DO GŁOSOWANIA

I. Karta do głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Makowie 
Mazowieckim

1. Obwód głosowania Nr 5 w Makowie Mazowieckim:
a) dla okręgu wyborczego Nr 3 - szt. 489
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