
OBWIESZCZENIE 
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w LODZI 

z dnia 17 paidziernika 2018 r. 

o skresleniu nazwiska kandydata z zarejestrowanej listy kandydatow 
do Rady Miejskiej w Lodzi oraz 0 warunkach waznosci glosu. 

Na podstawie art. 437 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 754, poz. 1000 i 1349), Miejska Komisja Wyborcza w Lodzi 
informuje 0 skresleniu nazwiska kandydata z zarejestrowanej listy kandydat6w 
do Rady Miejskiej w Lodzi 

w okr~gu wyborczym Nr 1 

na Li§cie nr 15 

KWW BEZPARTYJNA LOnZ 
poz. 5 - KONCIAK Teresa Jadwiga 

w zwi~zku z oswiadczeniem Pani Teresy Jadwigi Konciak 
o braku zgody na kandydowanie. 

Komisja informuje, ze skreSlone nazwisko kandydata jest umieszczone 
na karcie do glosowania. 

Glos uznaje sie za wainy, gdy wyborca postawil znak "x": 
1) wyhtcznie pl'zy nazwisku skreslonego kandydata. 

Glos taki traktuje siy jako oddany na listy bez wskazania pierwszenstwa do uzyskania mandatu; 
2) pl'zy nazwisku skreslonego kandydata oraz przy nazwisku innego kandydata z tej samej listy. 

Glos taki tl'aktuje siy jako oddany na nieskreslonego kandydata; 
3) przy nazwisku kandydata skreSlonego zjednej listy i przy nazwisku kandydata z innej listy. 

Glos taki tl'aktuje siy jako oddany na nieskreslonego kandydata z tej innej listy. 

Przewodniczllcy 
Miejskiej Komisji Wyborczej w Lodzi 

(-) Jan KLOSOWSKI 



Zalqcznik 
do obwieszczenia 
Miejskiej Komisji Wyborczej w Lodzi 
z dnia 17 paidziernika 2018 r. 
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1. Znajdz list~ kandydat6w, na kt6r~ chcesz zaglosowac. 
2. Postaw znak "X" w kratce przy nazwisku wybranego kandydata wyhtcznie na tej liscie. 
3. Jezeli postawisz znak ,X. na wj~cej niz jednej Iiscie kandydat6w, Tw6j glos b~dzie niewazny. 
4. Znak "X" to co najmniej dwie Iinie przecinaj~ce si~ wewn~trz kratki. 
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