
 

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi 

o losowaniu numerów dla list kandydatów na radnych Rady Miejskiej w Łodzi w wyborach 

zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

 
I 
 

Miejska Komisja Wyborcza w Łodzi przyznaje w drodze losowania, na podstawie  

art. 410 § 7 i § 8  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r.,  

poz. 754, poz. 1000 oraz poz. 1349) oraz punktu III.2 i III.3 Wytycznych dla terytorialnych 

komisji wyborczych dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach 

organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., 

stanowiących załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r., 

numery listom kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanym w wyborach do 

Rady Miejskiej w Łodzi w więcej niż jednym okręgu wyborczym – spośród numerów 

następujących po numerach przyznanych w trybie art 410 § 3 pkt 1 ww. ustawy. 

 

II 

 
1. Losowanie  odbędzie się w dniu 1 października 2018 r. o godzinie 15.00 w Urzędzie 

Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 (budynek „D”, II pi ętro, sala 106 B). 

2. Losowanie zostanie przeprowadzone w następujący sposób: 

1) dwa szklane i przezroczyste pojemniki będą umieszczone w widocznym miejscu; 

2) do jednego pojemnika zostanie włożonych tyle kopert z kartkami, na których zostaną 

umieszczone kolejne numery dla list, ile jest uprawnionych komitetów; do drugiego 

pojemnika zostaną włożone koperty z kartkami, na których będą umieszczone nazwy 

komitetów; 

3) czynności losowania dokona Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej  

w Łodzi; 

4) Przewodniczący najpierw wylosuje numer dla listy, a następnie nazwę komitetu 

wyborczego; wylosowany numer i nazwa komitetu będą odczytywane; 

5) wyjęte z pojemników kartki będą łączone i zszywane; stanowić one będą 

dokumentację z losowania. 

3. Z przeprowadzonego losowania sporządzony zostanie protokół. 

 

 



III 

 

Informacja o przyznanych numerach list kandydatów zostanie niezwłocznie podana  

do publicznej wiadomości w formie  Komunikatu Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi 

umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi 

(www.uml.lodz.pl) w zakładce Wybory Samorządowe 2018 oraz przekazana 

Komisarzowi Wyborczemu w Łodzi I. 

 

Przewodniczący  
Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi 

/-/ Jan Kłosowski  


