Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 13/2014
Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi
z dnia 7 listopada 2014 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w ŁODZI
z dnia 7 listopada 2014 r.
o skreśleniu z zarejestrowanej listy kandydatów na radnych w wyborach
do Sejmiku Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 16 listopada
2014 r. oraz o warunkach ważności głosu
Na podstawie art. 436 § 1 i § 4 oraz art. 437 § 2 w związku z art. 459 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777,
Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951, 1529,
z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072) Wojewódzka Komisja Wyborcza w Łodzi podaje informację o skreśleniu
z zarejestrowanej listy kandydatów na radnych

w Okręgu wyborczym nr 3
na Liście nr 2
KW DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA kandydaci:
poz. 03 – MUSZYŃSKA Paulina Karolina
poz. 04 – ARCAB Beata Joanna
zostali skreśleni w związku z wycofaniem zgody na kandydowanie.
Komisja informuje, że nazwiska skreślonych kandydatów są umieszczone
na karcie do głosowania.
Głos uznaje się za ważny, gdy wyborca postawi znak „x”:
 przy nazwisku skreślonego kandydata oraz przy nazwisku innego
kandydata z tej samej listy. Głos taki traktuje się jako oddany na
nieskreślonego kandydata;
 wyłącznie przy nazwisku skreślonego kandydata. Głos taki traktuje się
jako oddany na listę bez wskazania pierwszeństwa do uzyskania
mandatu;
 przy nazwisku kandydata skreślonego z jednej listy i przy nazwisku
kandydata z innej listy. Głos taki traktuje się jako oddany na
nieskreślonego kandydata z tej innej listy.
ODWZOROWANIE KARTY DO GŁOSOWANIA w okręgu wyborczym Nr 3 dla Listy
nr 2 KW DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA zawierające adnotację o skreśleniu
kandydatów stanowi Załącznik do niniejszego Obwieszczenia.
Przewodnicząca
Wojewódzkiej Komisji Wyborczej
(-) Krystyna Golinowska

