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UCHW AtA RADY PAŃSnYA 
/ .1 

z dnia 29 września 1973 r. 

w sprawie regulaminu prac terytorialnych I obwodowych komisji wyborczych. 

Na podstawie art. 31 ust. 1, art. 44 ust. 2, art. 48 ust. 4, 
art. 63 ust. l, art. 66 ust. 3, art. 68 ust. 1 i art. 69 ust. 2 
Ordynacji wyborczej do rad narodowych (Dz. U. z 1973 r. 
Nr 38, poz. 226) Rada Państwa postanawia: 

§ 1. Ustala się regulamin prac terytorialnych i obwo
dowych komisji wy'borczych w następującym brzmieniu: 

1. Przewodniczący komisji wyborczej zwołuje posie
dzenia komisji i przewodniczy na nich. 

2. Na pierwszym posiedzeniu komisja oma wia zadania 
i tryb pracy komisji oraz obowiązki i uprawnienia osób 
wchodzących w jej skład. Na tymże posiedzeniu należy 

również ustalić plan pracy komisji oraz dokonać podziału 
czynności pomiędzy jej członków. 

3. Komisja podejmuje uchwały w obecności Co naj
mniej połowy swojego składu, w tym przewodniczącego 
lub jego zastępcy; podjęcie uchwały nie może nastąpić w 
składzie mniejszym niż 3 osoby. 

4. Uchwały komisji zapadają zwykłą większością gło
sów; w razie równości głosów rozstrzyga głos przewodni
czącego. 

5. Z obrad komisji sporządza się protokół, który pod
pisują przewodniczący i sekretarz komisji; jednakże pro
tokół głosowania i protokół z wyborów w okręgach pod

. pisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji, .obec
ne przy i,ch sporządzeniu. 

6. Terytorialnymi komisjami wyborczymi są: woje
wódzkie, powiatowe; miejskie, dzielnicowe i gminne komi
sje wyborcze. Określenie "Powiatowa Komisja Wyborcza" 
lub "Gminna Komisja Wyborcza" stanowi również pełną 
nazwę terytorialnej komisji wyborczej powołanej dla prze
prowadzenia wyborów wspólnej rady ' narodowef miasta 
i powiatu lub miasta i gminy. 

7: Terytorialne komisje wyborcze sprawują na swoim 
terenie nadzór nad ścisłym przestrzeganiem przepIsów pra
wa wyborczego i w tym zakresie w szczególności: 

1) sprawują kontrolę działalności terytorialnych komisji 
wy'borczych bezpośrednio niższego stopnia, a miej
skie (dzielnicowe) i gminne komisje wyborcze - kon

. trolę działalności obwodowych komisji wyborczych, 

2) rozpatrują skargi na działalność terytorialnych komi
sjiwyborczych niżs,zego stopnia, a miejskie (dzielnico
we) i gminne komisje wyborcze - na działalność ob
wodowych komisji wyb0Iczych. 

8. Terytorialne komisje wyborcze: 
1) rejestrują listy kandydjtów na radnych, sporządzając 

protokoły przyjęcia zgłoszenia list, według wioru sta
nowiącego zalączIl,lk nr l do niniejszej uch~ały. 

2) . ogłaszają dane o kandydatach na radnych j zarządza

ją vi trybie ustalonym przez Centralną Komisję Wy
I:>OTCZą WS,drukowanie. kart do głosowania oraz zapew

' Plają przygotowąnie ~opert w odpowied;niej iio$ci, 

3) ' zapewniaJą " dostarczenie ':obwoqowyin ~ koUli-sjqlA<: W:Y
bótcżyrh . kart do głosowania i kopert; wz6r karty do 
głosowania zawIera załącznik nr. '2· ,qo niniejszej 
uchwały, ' . . " 4, ,. 

4) ' ustalają wyniki wyborów do rad narodowych, sporzą
jąc protokół z wyborów w okręgach według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, 

5) ogłaszają wyniki wyborów. sporządzając obwieszcze
nie o wynikach wyborów według w~oru stanowiącego 
załącznik nr 4 do niniejszej uchwały, 

6) wydają osobom wybranym do rad narodowych za
świadczenia o wyborze według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 5 do niniejszej uchwały, 

7) przesyłają materiały z przeprowadzonych wyborów do 
odpowiedniego prezydIum rady narodowej lub naczel
nika gminy (miasta i gminy). 

9. Powiatowe, miejskie, dzielnicowe i gminne komisje 
wyborcze przesyłają obwieszczenie o wynikach wyborów, 
niezwłocznie po jego sporządzeniu, do właściwych woje
wódzkich (miejsklch w miastach wyłąc70nych z woje- : 
wództw) komisji wyborczych. 

10. Wojewódzkie (miejskie w miastach wyłączonych 
z województw) komisje wyborcze: 

1) sporządzają, według wzoru ustalonego przez Radę Pań
stwa, zbiorczą informację o wynikach wyborów na te
renie województwa (miasta) i przesyłają ją niezwłocz

_ nie do Centralnej Komisji Wyborczej oraz 

2) przesyłają wyniki wyborów do właściwego prezydium 
wojewódzkiej (miejskiej w mieście wyłączonym z wo
jewództwa) rady narodowej w celu ogłoszenia w dzien
niku urzędowym wojewódzkiej (miejskiej) rady naro
dowej. 

11. Przepisy o powiatowych i gminnych komisjach w y 

borczych mają też odpOWiednie zastosowanie do powiato
wych i gminnych komisji wyborczych utworzonych dl. 
wyboru wspólnej rady narodowej dla miasta i sąsiadują · 

'Cego z nim pówiatu lub gminy . . 

12. Obwodowe komisje wyborcze: 

1) wykładają spisy wyborców do publicznego wglądu w 
' lokalach komisji co najmniej przez 15 dni przez 5 go
dzin dziennie w porze dostępnej dla osób pracujących, 

2) ustanawiają dyżury W lokalach komisji i udzielają 

wyborcom informacji i wyjaśnień w sprawach zwią

zanych z wyborami do rad narodowych, 

3) przyjmują reklamacje przeciw nieprawidłowościom w 
spisie, a ' w szczególnOŚCi przeciw pominięciu w nim 
lub zamieszczeniu określonych osób, 

4) przeprowadzają głosowanie w obwodzie, 

5) ustalają wyniki głosow :mi.a w obwodzie, sporządzając 
protokoły głosowania według odpowiednich wzorów, 
stanowiących załączniki nr 6 i 7 do niniejszej uchwa
ły, 

6) przesyłają protokoły ghsowania do właściwych tery
toriahlych komiSji wyborczych, 

7) pFle~y{ają materiały z prze-pro~~dzonego . ~łosowanla 
qp odp.ow,l.e.dl).iegoprezydi,umrady .narod()wejltib na
czelnika gminy (miasta i gminy). 



Monitor Polski Nr 42 - 520 Poz. 252 

13. Wykonując swoje zadania, terytorialne i o bwo do
we komisje wyborcze stosują się do wytyczn ych i wyjaś
nień Centralnej Kom :sji Wyborczej. 

14. Terytorialne i obwodowe komisje wyborcze obo
wiązane są zezw o lić mężom zaufan :a , legitymując ym s . ę 

zaśw i adcze ni em wydanym według· wzoru usta lonego prz 2z 
Centralną Komisję Wyborczą, n'ł obecność: przy głoSOWJ 

niu i ustalan iu jego w y ników or'lZ ustalaniu wyników wy
borów, jak również na wnoszenie do protokoł ów z tych 
czynności uwag z wymien ien iem kO:lkretnych zarzutów. 

15. Pieczęcią terytorialnej komisji wyborczej jes t p'e
częć okrągła o średnicy 35 mm, z napisem określ a j ą cym 

tylko nazwę i · siedzibę k omisji (np. "Wojewódzka Komi
sja Wyborcza w Poznaniu", "Dz:elnicowa Komisja Wybor
cza Nowa Huta w Krakowie", "Gminna Kom isja Wybor
cza w Wyszogrodzie"). 

16. Pieczęci ą obwodowe j komisji wyborcze j jest p ie 
częć okrągła o średniCy 25 mm, z napisem określającym 
pazwę, numer i s i edzibę komisji (np. "Obwodowa Kom is ja 
Wyborcza nr 7 w $widnicy"). 

17. Pracown ik, który wchodzi w skład ko m isji wybor
czej i w związku z tym opuścił pra c ę, otrzymuje w zakla
dz ie pracy wynagrodzenie za opuszczony czas pracy. 

Osobom wchodzącym w skład komisji wyborczych 
przysługują diety i zwrot kos ztów podróży w wysokości 
i na zasadach ustalonych przez Prezesa Rady Min is trów. 

Wybory . do 
(określenie rady narodowej) 

w ....................................................................................................................................................... .. 

Okrc;g wyborczy nr ................................... . 

------------------------------------------~---

18. Mandat czlonka komisji wyborczej wygasa w ra
z ie zare jes trowania ltsty kandyd a tów obejmującej jego 
kandydaturę na radnego, jeżeli jest on członkiem komisji 
właściwej d !a okręgu wyborczego. 

Osoby zaniedbujące obowiązki członka kom:sji mogą 
być odwołane ze składu obwodoweJ k omisji wyborczej 
p rzez m : ejską, dzielnicową lub gminną komisję wyborczą, 
ze skladu tery tor ia :nej komisji wyborczej - przez tery to
na l ną komisję wyborczą wyższego sto pn ia, a ze składu 

wojewódzkich (miejskiej w mieście wyłączonym z woje
w ództwa) komisji wyborcze j - pr ze z Centralną Komisję 

\Vyborczą . W razie znaczne90 zdekompletowania składu, 

k omi sja uprawn io na do odwołania może na wniosek wła
ś ci weg o prezydium rady na rod owej (naczeln ika gminy) 
uz u pe łn ić skład k omisji spośród wyborców. 

19. ~erytoria lne i obwodowe komisje wyborcze roz
w ; ązuje organ, który je powolał, po zak ońc zeni u ich dzia
ł alnośc i. 

§ 2. 1. W odni es ieniu do terytorialnych i obwodowych 
k om isji wyborczych powołanych dla przepr owadzenia w y
boró w do r ad narodowych tracą moc prze p i~ " uchwaly 
Ra dy Pa ństw a z dn ia 29 grudn ia 1960 r. w s pr ile regula
m inu prac te rytorialny c h, okrqCJowych i obwodowych ko
-m is ji wyborczych (Monitor Polski z 1961 r. Nr l, poz. 4). 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszen i a. 

Przewodn i czący Rady Państwa: H. Jabłoński 
Sekretarz Rady Państwa: L. Stasiak 

Załączniki do uchwały Rany Paó
stwa z dnia 29 września 1973 r. 
(poz. 252). 

Załącznik nr l 

PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA LTSTY KANDYDATÓW NA RADNYCH 

Kllmi~ja Wyborcza w ................................................................ ................................ na posiedzeniu w dniu 

..................................................... w skJa(l1.i~: 

Przewodniczący 

Zast\)p('a PrzewodIliczą ('~go 

Sf,krctarz 

Czlollkuwic: 

po rozpatrzeniu listy obejmnjącej kandydatów na radny,··h ..................... ..... .... ............ ....................................................................... .. 
(IiC7 ba) (okreś!pl1le rady n,]rodowej) 

_ ....................................................................................... w zgłuszonej w ........... ....... .. ........... ·) mandatowym 
(licz ba) 

okręgu wyborczym przez .......................................................................................... Komitf't. Fl'T!lltu Jednoś('.i · Narodu w ........... .............................................. _ 

oraz po stwierdzeniu, że zgłoszenie nastąpiło zgodnie z przf'pisami Onlyttacji wyborczej do -rad naroduwych 
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postanawia 

zarejestrować w okręgu wyborczym nr " ............................... _ listę obejmującą następujących kandydatów na radnych 

_ ................. , ................................................................... w ................................... _ .................................................... : 
(określenie rady narodowej) 

Sekretarz 

l. "_._"_ ..................................... ................................................................................. . 
(nazwisko I imię) 

2 .......... " .......................................................................................................................... .. 
3 .. _ ............................................................................................................ " .................... .. 
4 ....... " ............................................................................................................................. .. 
5. 
6 ........................................... " ..................................................................... "" ................ .. 
7. 
8 ............ " ..... "" ................................................................................................................ . 
9. 

10. 
II. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

(pieczęć tery! orlal nej 
komisji wyborczej) 

*) Należy wpisać liczbę radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym. 

Przewodn iczą,~y 

Poz. 252 

Załącznik nr 2 
Okręg wyborczy nr .................................... dla wyboru 

Rady Narodowej 
(określenie rady narodowej) 

w ................................................................................................................... .. 

KARTA DO GŁOSOW ANIA 

w wyborach do rad narodowych 

w dniu ................................................... roku 

LISTA .Ę'RONTTJ JEDNOŚCI NARODU 

Kandydaci na radnych 

_....................................................................................... Rad y N arod4,wej w ............................................................. __ ................ _ 
(określenie rad y narodowej) 

l. " .................................................................................................................................. _ 
(nazwisko I ImIę) 

2 ..................................................................................................................................... _ 
3 ..................................................................................................................................... _ 
4 .............................................. ; ........................................ .............................................. _ 
S. 
6 ...................................................................................................................................... .. 
7 ...................................................................................................................................... .. 
8 ................................................................................... .................................................. _ 

(piepęć terytorialnej 
k.omlsji wyborczej) 
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Załącznik nr 3 

....................................................... ~ .................................. . Komisja Wyborcza 

w .................................................................................. .. 

PROTOKOŁ Z WYBOnOW W OKRĘGACH WYDORCZYCH UTWORZONYCH"DLA. WyB0.RV c'o , ' : ,, ' 
. . -, ' ~ .- ~. . , -,' . . :.- ,., .~ 

w .......................................................................................... dnia ................. ... .................. ........................ . ......... ... . . .... ... .t ...... 

(określenie rady narodowej) 

Komisja Wyborcza w składzie: 
Przewodniczący 

Zastępca Przewudniczącego 

Sekretarz 
Członkuwie: 

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

na podstawie protokołów głoS'owania otrzymanych od .................................... obwodowych komisji wyhorczych ustaliła następujące 
. (liczba) 

wyniki wyborów w .................................... okręgach wyborczych utwurzonych dla wyboru 
(liczba) (określenie rady narodowej) 

w ......................... : ................................................................ : 
w okręgu wyhorczym nr l: 
(liczba mandatów ........................ ) 

a) osób uprawnionych do głosowania 
h) usób, które wzięły udział w wyborach 

- liczba wymieniona w pkt "b" jest większa od połowy liczby wymienionej w pkt "a"·) 
c) oddano glosów niewa7.nycb 
d) oddano głosów waźn ycb 
e) ważnie oddanych głosów otrzymał kandydat: 

l . . " .................................................................................................................................. " 

2. 
3. 
4. 
5. 
Ó. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

(nazwisko I imię) 

f) kart do glosuwania przeciwko wszystkim kandydatom o(l(lano 

Następujący kandydaci otrzymali najwięcej ważnych · głosów i wybrani zostal i na radnyrh. 

l ........................................................... . 
(ndzw is ko I imię) 

2 . .................................. ................................................................................................... " 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

" ~ ;-. 

(liczba) 
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Niniejszy protokół .zawiera 

Przewodniczący 
Zastępca Przewodniezącego 
Sekretarz 
Członkowie: 

W okręgu wyłlUn~zyw nr ......................... _ ........ . 
(liczba mandatów ............... _ ................... ) 

itd. 
dwustrunnych wklac!ek. 

(lIczbal 

................................ ~ .................... ; ....... ~ .................................... .. 

(podpisy) 

(pieczęć terytoria l nej 
k.omlsjl wyborczej) 

.} Gdyby była mniejsza, wówczas nie należy wypełniać w odniesieniu do tego okręgu wyborczego rubryk określających, 
którz1 kandydaci zostali wybrani na raJnych. 

Zalącznik or 4t 
OBWIESZCZENIE 

_ ........................................................................................ Komisji Wyborczej w ......................................................................... M z dnia M ................. ....................... _M_ ............ _ ... 

o wynikach wyborów do ..................................... ..... ........ ............. _ ................ ; ..................................... W ......................... M ................................................................... M ... M ................. _ 

(określenie rady narodowej) 

Komisja wyboreza ustaliła następujące wyniki w okręgach wyborczych w wyborach do _ ........... __ .............. _ 
(liczba) 

..... w .................................................................................•........ , które odbyły się dnia 
(określenie rady narodowej) 

I 

Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła ..................................... W wyborach wzięło udział .................................. M osób~ 
Gł"sów ważnych oddano .................................... . 
Liczba głosów nieważnych wynosi ........... ......................... . 
Na kandydatów Frontu Jedności Narodu oddano M .................................. głosów. 

II 
Komisja Wyborcza stwip,nlza, że w wyborach do .......................................................................................... w ...................................... M ............................. M .... :: ......... _ 

(określenie rady narodowej) 

następujący .kandydaci otrzymali w swoich okręgach wyborczych najwięcej ważnych głosów i zgodnie z art. 67 ust. l 
Ordynacji wyborczej do rad narodowych wybrani zostali na radnych: 

okręg wyborczy nr l: 
l ..................................................................................................................................... _ 

(nazwisko I ImJę) 

2 ...................................................................................................................................... M 

3. 
ot.~ 

5. 
6. 
7. 
8. 

.. ....... .................. . ..... ............... ............ . ............. ....... __ . . ..... ... _ ............... &0 ......................... _ 

okręg wyhurczy nr 2: 
itd. 

Przewodniczący Komisji Wybm'czej 

{pleczęl: terytQrlaJnej 
komisji wyborczej] 

Sekretarz Kumisji W yhurczej 
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Zalącznik nr 5 
ZAŚWIADCZENIE 

Na pod"tawie art. 69 ust. l Ordynacji wyborczej do rad narodowych .......................................................................................... Komisja 

W yborcza w ................................................................................................ stwierdza, że w wyborach do rad narodowych, które odbyły się dnia 

" ................ .......... ... .............. .............. Obywatel (ka) ..... .............................. ................................................ ..................................... wybrany (a) został (a) z listy Fruntu 

Jednuś,~i Narudu 
RADNYM (Ą) 

,v ................................................ .. ....................................... . 
(określenie rady nurodowej) 

w ,10wótl czcgu otrzymuje ninicj~ze zaświadczenie u wyborze • 

................................. .. ......................... , dnia ....................... ..................... . 

(p!t'r7ęć terytori alnej 
kUlIJisji wy borczejl 

Ohwó,] glosowania nr ................................... . 

'tv ....................................................................................... . 

(sieuziba obwodowej komisji wyborczej) 

O:uęg wyborczy nr ............... dla wyboru 

(okre5lenle rady narodowej) 

,v ......................................................................................... . 

(ubejmujący mandatów) 
(1IC2 ba) 

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA 

Przewodniczący Komi-sji Wyborczej 

Sekretarz Komisji Wyborczej 

Załącznik nr 6 

(Nie dotyczy glosowan ia na radnych 
g minnych rad narod owych, rad na
rodowych miast i gmin oraz miej
sk ich rad narodowych w obwodach 
ohelmui~cych więcej niż 1 okręg 
wyborczy). 

eporząchony dnia przez Obwodową Kumisję Wyborczą w składzie: 

Przewudniczący 

Zastępca Pn::ewodniczącego 

Sekretarz 

Ct;łunkowie: 
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Glosowanie rozpocz~ło się o godz ............................... i trwało bez przerwy do godz ............................... . 

Po ogłoszeniu przez Przewodniczącego zamknięcia glosowania, Komisja ustaliła na podstawie spisu wyborców liczbę 

uprawnionych do głosowania stwierdzając, że karty do glosowania wydano .................................... wyborcom. 
(liczba) 

Po stwierdzeniu, że pieczęcie na urnie pozostały nienaruszone, Komisja otworzyła urnę, wyjęła z kopert karty do 
głosowania i wydzieliła z nich karty odnoszące się do danego okręgu wyborezego. ~. 

Na podstawie wydzielonych kart do glosowania Komisja ustaliła liczbę oddanych kart (czyli IiC'.zhę osób, które wzięły 
udział w głosowaniu), ich ważność, liczbę kart uzna'nych za nieważne* (czyli liezbę glooów nicważnych) oraz liczbę kart 
mmanyeu za ważne (czyli liczbę głusów ważnych), po czym obliczyła iluść głusów ważll :c oddal1ych na puszczególnych 
kandydatów. 

Komisja ustaliła następujące wyniki głosowania: 

a) usób uprawnionych do głosowania 

h) oddano kart do głosowania, czyli w głosowaniu wzięło udział osóh 

w tym: 

c) oddano kart nieważnych, czyli głosów nieważllych 

d) oddano kart ważnych, czyli głosów ważnych 

e) ważnie oddanych głusów otrzymał kandydat: 

l ...................................................................................................................................... .. 
(nazwisko I Imię) 

2 ............................. ... ...................................................................................................... .. 
3. 
4. 
5. 
6. 
'7 
4 • . ....... . ... . ................. . ... . ..................................................................... . .............................. 

8. 
9. 

10. 
11. 

.u ............................................... . **) 

(liczba) 

l ? -. ................................................ _ ........ . 
B. 
14. 
15. 
16. 
]7. 
18. 

f) kart do głosowania przeciwko wszystkim kandydatom oddano 

Komisja zakuńczyła ustalenie wyników głosowania o godz ............................. N 

P rzewoJn iczący 

Zastępca Przwudnicząccgo 

Sekretarz 

Człunkowie: ................................................................................... 

_ ................................................................................ ':' 
(podpisy ) i 

(plenęć ohwodowej 
komisji wyborczej) 

.. .. ............... ........ . ...... . .. . ........... _"! 

*) Niewaźne są karty do gJo~owanla; 1) Inne niż urzędowo ustalone albo 2) nie opatrzone plec7ęcią terytorialnej komisji 
wyb:->rc1eJ. 

" .*1 Suma kart ważnych 1 nieważnych powinna odpowiadać liczbie oddanych kart do głosowania (e + d = b) . 

.... 

.. 

" 



• 

• 

Monitor P.olski. Nr 42 

Obw6d glosowania nr ... _ ..................... ~ ....... . 
W ................. -. ...... ___ ._ ................................. .................... .. 

(sIedziba .obwodowej komisji wyborczej) 
Okręgi wyborcze nr ............ dta wyboru 

(określenie rady narodowej) 
'W ....................................................................................... _ 

- 52Q -

PROTOXOL GLOSOWANIA 

Poz.2S2 

Załącznik nr 1 

(Dotyczy glo.$owanła na radnych 
gminnych rad narodowych, rad n,a
rodowych miast l groinordz mi'e.j
skich rad narodowych w obwodac'h 
obejmujących więcej niż 1 okręg 
wyborczy:). 

lIporządzony dnia .... _ ............................ , ...................... .. 
Przewodniczący 

przez Obwodową Komisję Wyborczą w składzie: 

Zastępca Przewodniczącego 
Sekretarz 
Członkowie: 

Glosowanie rozpoczęło się o godz ................................ i trwało bez przerwy do godz . ............................. . 
Po og"łósżeniu przez Przewodniczącego zamknięcia głosCIwania, Komisja ustalih na podstawie spisu wyborców -'- .osobno 

dla kazdego z okręgów wyborczych objętych ubwodem głosowania - liczbę uprawniunych do głosowania i liczbę osób, 
którym wydano karty do głosowania. 

Po stwierdzeniu, że pieczęcie na urnie pozostały nienaruszone, Komisja otworzyła urn~, wyjęła z kopert karty do glo
lowania i rozdzieliła je według okręgów wyborczych. 

Następnie Komisja ustaliła osobno dla każdego okręgu wyborczego liczbę oddanych kart do głosowania (czyli liczbę 
osób, które wzięły udział w głosowaniu), ich ważność, liczbę kart uznanych .za nieważne* (czy li liczbę głusów nicważ:.:ych) 
uraz liczbę kart uznanych za ważne (czyli liczbę głusów ważnych), po czym obliczyła ilość głosów ważnie oddanych na 
poszczególnych kandydatów. 

Komisja usta]iła następujące wyniki głosowania: 

w okręgu wyborczym nr 1: 

.(liczba mandatów .................................... : liczba osób, którym wydano karty do głosowania .................................... ) 
a) osób uprawnionych do głosowania ........................................................... . 
h) oddano kart · do 'głosowania, czyli w głosowaniu wzięło udział usób .......................................................... .. 
'W tym: 
c) oddano . kart nieważnych, czyli głosów nieważnych **) ... .................................................. . 
d) oddano kart ważnych, czyli głosów ważnych 
e) ważnie oddanych głosów otrzymał kandydat: 

1. .................................................................................................................................... _ 

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

10 . 

(nazwisko i imię) 

.. ..................................................................................................... ; .......... -................ -
f) kart do głosowania przeciwko wszystkim kandydatom oddano 

w okręgu wyborczym nr 2: 
itd. 

Komisja zakończyła ustalanie wyników głosowania o godz . ........................... _ 
Przewodniczący ............... " ................................................................... _ ...... ..... " 
Zastępca Przewodniczącego ........................................ , ............................................ _ ...... _ 
Sekretarz 
Członkowie: 

(podpisy) 
(pieczęć obwodowe] 

komisji wyborczej) 

*) N i-ewazne są kar.ty do glosow.ania : 1) Inne niż urzędowo ustalone albo 2) nie 9;patrzone pieczęclą terytoll'1alnej koml:sj1 wy
lIorczej. 

!.} Suma k art ważnych i nieważnych powinna odpowiadać liczbie oddanyc'h kaTt do !illosowanla (e + d .... b) • 


