Załącznik nr 17

POWIATOWA KOMISJA WYBORCZA
w …………………………………………………………..
właściwa dla …………..………………………………….
(nazwa struktury powiatowej)

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW
W OBWODZIE
A. WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO REGIONU – WYNIKI GŁOSOWANIA –
KILKU KANDYDATÓW

Wyniki głosowania w obwodzie ustalono w dniu ........ grudnia 2017 r. po zakończeniu głosowania,
które rozpoczęło się w dniu ...... grudnia 2017 r. o godz. ......... i trwało bez przerwy do godz. .........
I.

ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania w chwili
zakończenia głosowania (1. uprawnionych pierwotnie do
1 głosowania 2. plus osoby, którym wydano karty po udowodnieniu
uregulowania zaległych składek 3. Plus ewentualne osoby
dopisane za zgodą Krajowego Komisarza Wyborczego)

2

Liczba otrzymanych przez Powiatowe Komisje Wyborcze kart
do głosowania w wyborach Przewodniczącego regionu

3

Nie wykorzystano kart do głosowania w wyborach
Przewodniczącego regionu

Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania w
4 wyborach Przewodniczącego regionu (liczba podpisów na liście
oraz adnotacje „odmowa podpisu”)
Uwaga! Suma liczb z pkt 3 i 4 powinna być równa liczbie z pkt 2, jeśli tak nie jest — przypuszczalną przyczynę należy opisać w pkt
10

II.

USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA

Komisja stwierdziła, że pieczęcie na urnie pozostały nienaruszone. Po wyjęciu kart z urny Komisja ustaliła na ich
podstawie następujące wyniki głosowania:

5 Liczba kart wyjętych z urny
Liczba kart nieważnych (innych niż ustalone przez Krajową
6 Komisję Wyborczą lub nieopatrzonych pieczęcią Regionalnej
Komisji Wyborczej)
7 Liczba kart ważnych

8 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)

—

9

—

Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich
kandydatów (z kart ważnych)

Uwaga! Suma liczb z pkt 8 i 9 musi być równa liczbie z pkt 7

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby głosów ważnych:
1.

.................................................................................................................................
(nazwisko i imię — imiona)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
.....
Razem

Uwaga! Suma głosów oddanych na wszystkich kandydatów (rubryka „Razem”) musi być równa liczbie z pkt 9. Liczba głosów uzyskanych przez któ

WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO REGIONU – JEDEN KANDYDAT (PKT 9 I PKT 10
ZMIENIONE)
9

Liczba głosów ważnych oddanych łącznie za wyborem oraz przeciw wyborowi
kandydata na Przewodniczącego regionu (z kart ważnych)

Uwaga! Suma liczb z pkt 8 i 9 musi być równa liczbie z pkt 7.

10.

Za wyborem kandydata na Przewodniczącego regionu oraz przeciw wyborowi kandydata
oddano następujące liczby głosów ważnych.

Dane kandydata
Nazwisko i imię
1. Liczba głosów ważnych za wyborem kandydata
2. Liczba głosów ważnych przeciw wyborowi kandydata

2

—

—

Razem

Uwaga! Suma głosów oddanych za wyborem kandydata i przeciwko wyborowi kandydata (rubryka „Razem”) musi być równa
liczbie z pkt 9.

III.

UWAGI I ADNOTACJE

Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt 3 i 4 a liczbą z pkt 2; jeżeli różnica

11.

nie występuje, wpisać „brak uwag”: ..........................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt 6); jeżeli liczba w pkt 6 wynosi 0, wpisać

12.

„brak uwag”:..............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: ..................

13.

...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów; jeżeli nie ma,

14.

wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: ....................................................
...................................................................................................................................................................................
Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków Komisji z wymienieniem konkretnych zarzutów; jeżeli nie ma,

15.

wpisać „brak zarzutów”: ..........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: ......................................................................................................

16.

...................................................................................................................................................................................

B. WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO POWIATU – WYNIKI GŁOSOWANIA I
WYNIKI WYBORÓW – KILKU KANDYDATÓW
Wyniki głosowania i wyniki wyborów Przewodniczącego powiatu w obwodzie ustalono w dniu ......
grudnia 2017 r. po zakończeniu głosowania, które rozpoczęło się w dniu ...... grudnia 2017 r. o
godz. ......... i trwało bez przerwy do godz. .........

I.

ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania w chwili
zakończenia głosowania (1. uprawnionych pierwotnie do
1 głosowania 2. plus osoby, którym wydano karty po udowodnieniu
uregulowania zaległych składek 3. Plus ewentualne osoby
dopisane za zgodą Krajowego Komisarza Wyborczego)

2

Liczba otrzymanych przez Powiatowe Komisje Wyborcze kart
do głosowania w wyborach Przewodniczącego powiatu
3

—

3

—

Nie wykorzystano kart do głosowania w wyborach
Przewodniczącego powiatu

Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania w
4 wyborach Przewodniczącego powiatu (liczba podpisów na liście
oraz adnotacje „odmowa podpisu”)
Uwaga! Suma liczb z pkt 3 i 4 powinna być równa liczbie z pkt 2, jeśli tak nie jest — przypuszczalną przyczynę należy opisać w pkt
12

II.

USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA

Komisja stwierdziła, że pieczęcie na urnie pozostały nienaruszone. Po wyjęciu kart z urny Komisja ustaliła na ich
podstawie następujące wyniki głosowania:

5 Liczba kart wyjętych z urny
Liczba kart nieważnych (innych niż ustalone przez Krajową
6 Komisję Wyborczą lub nieopatrzonych pieczęcią Regionalnej
Komisji Wyborczej)
7 Liczba kart ważnych

8 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)

9

Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich
kandydatów (z kart ważnych)

Uwaga! Suma liczb z pkt 8 i 9 musi być równa liczbie z pkt 7

10. Poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby głosów ważnych:
1.

.................................................................................................................................
(nazwisko i imię — imiona)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
4

—

—

.....
Razem

Uwaga! Suma głosów oddanych na wszystkich kandydatów (rubryka „Razem”) musi być równa liczbie z pkt 9. Liczba głosów uzyskanych przez któ

WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO POWIATU – JEDEN KANDYDAT (PKT 9 I PKT 10
ZMIENIONE)
9

Liczba głosów ważnych oddanych łącznie za wyborem oraz przeciw wyborowi
kandydata na Przewodniczącego powiatu (z kart ważnych)

Uwaga! Suma liczb z pkt 8 i 9 musi być równa liczbie z pkt 7.

10.

Za wyborem kandydata na Przewodniczącego powiatu oraz przeciw wyborowi kandydata
oddano następujące liczby głosów ważnych.

Dane kandydata
Nazwisko i imię
1. Liczba głosów ważnych za wyborem kandydata
2. Liczba głosów ważnych przeciw wyborowi kandydata
Razem

Uwaga! Suma głosów oddanych za wyborem kandydata i przeciwko wyborowi kandydata (rubryka „Razem”) musi być równa
liczbie z pkt 9.

III.
11.

USTALENIE WYNIKU WYBORÓW

Komisja stwierdza, że:
a)

następujący kandydat otrzymał w obwodzie wyborczym najwięcej oddanych głosów ważnych, wobec
czego został wybrany na Przewodniczącego powiatu:
........................................................................................................
(nazwisko i imię — imiona)

b)

.........................
(liczba głosów)

w związku z tym, że .................... kandydatów otrzymało w obwodzie wyborczym równą największą
(liczba)

liczbę głosów uprawniającą do uzyskania mandatu, zaś jeden z tych kandydatów ma najdłuższy staż
członkowski w Platformie, na Przewodniczącego powiatu został wybrany:
..................................................................................................................................................
(nazwisko i imię — imiona)

członek Platformy od …………………………………………………
( data wstąpienia do Platformy)

c)

w związku z tym, że .................... kandydatów otrzymało w obwodzie wyborczym równą
(liczba)

największą liczbę głosów, uprawniającą do uzyskania mandatu, a ponadto mają taki sam staż
członkowski w Platformie — przeprowadzono losowanie, w wyniku którego Przewodniczącym powiatu
został:
.................................................................................................................................................

5

—

—

WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO POWIATU – JEDEN KANDYDAT (PKT 11
ZMIENIONY)
11. Liczba głosów stanowiąca więcej niż połowę głosów ważnych wymagana dla wyboru Przewodniczącego powiatu
wynosi: ………….
a)

wymaganą liczbę głosów uzyskał i został wybrany na Przewodniczącego powiatu
……………………………………………………………………….
(nazwisko i imię – imiona)

b) jedyny kandydat nie uzyskał wymaganej liczby …………………… głosów za wyborem, a zatem nie wybrano
Przewodniczącego powiatu.

IV.
12.

UWAGI I ADNOTACJE

Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt 3 i 4 a liczbą z pkt 2; jeżeli różnica
nie występuje, wpisać „brak uwag”: ..........................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

13.

Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt 6); jeżeli liczba w pkt 6 wynosi 0, wpisać
„brak uwag”:..............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

14.

W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: ..................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

15.

Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów; jeżeli nie ma,
wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: ....................................................
...................................................................................................................................................................................

16.

Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków Komisji z wymienieniem konkretnych zarzutów; jeżeli nie ma,
wpisać „brak zarzutów”: ..........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

17.

Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: ......................................................................................................

18.

...................................................................................................................................................................................
Opis przebiegu losowania, o którym mowa w pkt 11: ……………………………. ................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

C. WYBORY CZŁONKÓW RADY POWIATU – WYNIKI GŁOSOWANIA I WYNIKI
WYBORÓW
Wyniki głosowania i wyniki wyborów Rady powiatu w obwodzie ustalono w dniu ...... grudnia
2017 r. po zakończeniu głosowania, które rozpoczęło się w dniu ...... grudnia 2017 r. o godz. ......... i
trwało bez przerwy do godz. .........
W obwodzie głosowania wybierano .................. członków Rady powiatu.
(liczba)

6

—

—

I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania w chwili
zakończenia głosowania (1. uprawnionych pierwotnie do
1 głosowania 2. plus osoby, którym wydano karty po udowodnieniu
uregulowania zaległych składek 3. Plus ewentualne osoby
dopisane za zgodą Krajowego Komisarza Wyborczego)

2

Liczba otrzymanych przez Powiatowe Komisje Wyborcze kart
do głosowania w wyborach członków Rady powiatu

3

Nie wykorzystano kart do głosowania w wyborach członków
Rady powiatu

Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania w
4 wyborach członków Rady powiatu (liczba podpisów na liście
oraz adnotacje „odmowa podpisu”)
Uwaga! Suma liczb z pkt 3 i 4 powinna być równa liczbie z pkt 2, jeśli tak nie jest — przypuszczalną przyczynę należy opisać w pkt
12

II.

USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA

Komisja stwierdziła, że pieczęcie na urnie pozostały nienaruszone. Po wyjęciu kart z urny Komisja
ustaliła na ich podstawie następujące wyniki głosowania:
5 Liczba kart wyjętych z urny
Liczba kart nieważnych (innych niż ustalone przez Krajową
6 Komisję Wyborczą lub nieopatrzonych pieczęcią Regionalnej
Komisji Wyborczej)
7 Liczba kart ważnych

8 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)

9 Liczba głosów ważnych (z kart ważnych)
Uwaga! Suma liczb z pkt 8 i 9 musi być równa liczbie z pkt 7

10. Na poszczególnych kandydatów oddano następujące liczby głosów ważnych:
1.
.................................................................................................................................
(nazwisko i imię — imiona)

2.
3.
4.
7

—

—

5.
6.
7.
8.
9.
10.
.....
Razem

III.

USTALENIE WYNIKU WYBORÓW

11. Komisja stwierdza, że:
a) mandaty członków Rady powiatu przypadają następującym kandydatom, którzy otrzymali
kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów:

1.

.................................................................................................................................
(nazwisko i imię — imiona)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
.....

b)

w związku z tym, że .................... kandydatów otrzymało w obwodzie wyborczym równą największą
(liczba)

liczbę głosów uprawniającą do uzyskania mandatu, zaś jeden z tych kandydatów ma najdłuższy staż
członkowski w Platformie, na członka Rady powiatu został wybrany:
............................................................................................................................. .....................
(nazwisko i imię — imiona)

8

—

—

członek Platformy od …………………………………………………
( data wstąpienia do Platformy)

c)

w związku z tym, że .................... kandydatów otrzymało w obwodzie wyborczym równą
(liczba)

największą liczbę głosów, uprawniającą do uzyskania mandatu, a ponadto mają taki sam staż
członkowski w Platformie — przeprowadzono losowanie, w wyniku którego członkiem Rady powiatu
został:
............................................................................................................................. ....................

IV.

UWAGI I ADNOTACJE

Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt 3 i 4 a liczbą z pkt 2; jeżeli różnica

12.

nie występuje, wpisać „brak uwag”: ..........................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt 6); jeżeli liczba w pkt 6 wynosi 0, wpisać

13.

„brak uwag”:..............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: ..................

14.

...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów; jeżeli nie ma,

15.

wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: ....................................................
...................................................................................................................................................................................
Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków Komisji z wymienieniem konkretnych zarzutów; jeżeli nie ma,

16.

wpisać „brak zarzutów”: ..........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
17.

Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: ......................................................................................................

18.

...................................................................................................................................................................................
Opis przebiegu losowania, o którym mowa w pkt 11: ……………………………. ................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

D. WYBORY DELEGATA POWIATU – WYNIKI GŁOSOWANIA I
WYNIKI WYBORÓW
1.
2.

W przypadku gdy w danym obwodzie wybierany jest tylko jeden delegat stosuje się odpowiednio Wzór B
powyżej dotyczący wyboru Przewodniczącego powiatu
W przypadku gdy w danym obwodzie wybierany jest więcej niż jeden delegat stosuje się odpowiednio Wzór C
powyżej dotyczący wyborów członków rady powiatu

Przy sporządzeniu protokołu obecni byli członkowie Komisji:
1) ....................................................................................
...................................................
(nazwisko i imię — imiona, funkcja w Komisji)

(podpis)

2) ....................................................................................

...................................................

3) ....................................................................................

...................................................

4) ....................................................................................

...................................................

5) ....................................................................................

...................................................

9

—

—

6) ....................................................................................

...................................................

7) ....................................................................................

...................................................

8) ....................................................................................

...................................................

9) ....................................................................................

...................................................

10) ....................................................................................

...................................................

11) ....................................................................................

...................................................

(pieczęć Komisji)

10

