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gi na działalność wojewód zkich komisji wyborczych, jak 3. Z obrad Komisji sporządza się protokól, który pod-
również udziela wytycznych i wyjaśDleń te rytorialnym _ pisują przewodniczący i sekretarz Komisji. 
i obwodowym- komisjom wyborczym. 

§ 2. Komisja ustala: 
l) tryb wydrukowania kart do gl osowania oraz 
2) wzór zaświadczeń dla określonych w Ordynacji, wy

borczej . mężów zaufania i tryb wydawania tych za
świadczeń. 

§ 3. Na podstawie zbiorczych informacji otrzymanych 
od wojewódzkich komisji wyborczych Komisja ogłasza 
zbiorcze wyniki wyborów do rad narodowych stopnia pod
stawowego w całym kraju. 

§ 4. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej 
zwołuje jej posiedzenia I przewodniczy na nich. 

, ' 

§ 5. 1. Komisja podejmuje uchwały w obecności Co 
najmniej połowy swojego składu, w tym przewodniczące
go Komisji lub jego zastępcy. 

2. Uchwały Komisji zapadają większościągłosówl w 
razie równości głosów rozstrzyga gl,os przewodniczącego. 

§- 6. 1. Komisja podejmuje na pierwszym 
siedzeniu uchwałę określającą sprawy bieżące, 
w imieniu Komisji może podejmować decyzje 
dium. 

swym po
w których 
jej prezy-

2. Prezydium Komisji s~łada się z jej p rzewodn i czące

go i jego zastępców, se kretarza Komisji oraz ctł pnka Ko
misji wyznaczonego do bieżącego kierowania inspekcją 
z ramienia Komisji. 

· 3. Z obra<;l prezydium Komisji spoiządza Się n O lctu\.ę 
protokolarną, zamieszczając w niej podjęte na posiedzemu 
prezydium decyzje. Notatkę tę podpisuje przewodniczący 

. lub z jego upoważnienia sekretarz Komisji. 

§ 7. Pieczęcią Komisji jest metalowa, tłoczona pie
częć okrągła 'o średnicy 62 mm, zawierająca pośrodku wi
zerune~ orla, a w otoku napis' "Państwowa Komisja Wy
borcza". 

/ 

Przewodniczący Rady Państwa: n Jabłoński 

Sekretarz Rady Państwa: L. Stasiak 
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UCHW AtA RADY PAŃSTW A 

z dnia 29 października 1977 r. 

w sprawie regulaminu terytorialnych l obwodowych komisji wyborczych. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 I 3, art. 44 ust. 3.- art. 49 
usl. 4 1_ ,6rt. n Ordynacji wyborczej do Sejmu Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej i rad narodowych (Dz. U. 
z 1976 r. Nr 2, poz. 15) Rada Państwa ustala następujący 

regulamin terytorialnych i obwodowych komisji wybor
czych, powołanych w , związku z zarządzeniem wyborów do 

. rad narodowych stop)'lia podstawowego. 

§ I. l. Wojewódzka komisja wyborcza: 

l) sprawuje na swoim terenie nadzór nad ścisłym prze
st rzeganiem prawa wyborczego, a w szczególności 
kontroluje działalność terytorialnych komisji wybor
czych stppnia podstawowego , oraz obwodowych komi
sji wyborczych. 

2) rozpatruje skargi na działalność teryto rialnych komi
s ji wyborczych, 

3) sporządza według wzo.ru, który zostaje dostarczony 
kOIPisji ' we właściwym czasie. zbiorczą informację o 
wyni'kach wybprów do -rad narodowych stopnia pod
stawowego i przesyła ją do Państwowej Komisji Wy
borczej, 

4) zapewnia poqanie wyników wyborów na swoim tere
n ie do wiadomości publicznej. 

5) przesyła wojewodzie (prezydentowi miasta stopnia 
wojewódzkiego) protokoły z wyborów do wszystkich 
rad narodbwych stopnia podstawowego na swoim' te
renie w celu ogłoszenia w dzienniku urzędowym rady 
narodowej, 

\ 6) p rzesyła wojewodzie (prezydentowi miasta stopnia 
wojewódzkiego) pozostałe mate.rialy z przeprowadzo
nych wyborów w ' celu ich przechowania do czasu 
otrzymania dalszy'ch zarządzeń Rady Państwa. 

2. Wojewódzka Komisja Wyborcza we · Wrocław.iu 

wykonuje za~ ania .określone w I!st. . 1 w odniesieniu do 
woje wództwa wrocławskiego i miasta Wrocławia. 

§ 2. 1. Terytorialnymi komisjami wyborczymi stop
nia podstawowego są miejskie komisje wyborcze w mia
stach stopnia podstawowego oraz dzielnicowe i gminne 
komisje wyborcze. 

2. Terytorialną komisją wyborczą właściwą do p rze
'prowadzenia wyboru wspólnej rady narodowej dJa mia
sta i gminy jest miejska komisja wyborcza. 

3. T~rytorialne komisje wyborcze: 

l) sprawują ' na swoim terenie kontrolę działalności 
obwodowych komisji ~yborczych ' oraz rozpatrują 

skargi na ich działalność, 

2) rejestrują, odrębnie dla każdego okręgu wyb~rczego, 
listy kandydatów na radnycł).,' spo~ądzając protokoły 
przyjęcia zgłoszenia list według wzoru stanow iącego 

załącznik nr l do niniejszej- uchwały, 

3) ogłaszają dane o kandydatach objętych zarejestrowa
nymiIistami, 

\ 
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4) zapewnIają dostarczenie obwodowym komisjom wy
borczym ka rt do głosowania, sporządzonych według 
wzoru s tanowiącego za łączn i k nr 2 do niniejszej 
uchwały, oraz kopert, 

5) ' ustalają, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego, 
wyniki głosowania w okręgu, sporządzając pI()tokół 
głosowania w okręgach na formularzu, którego w'Z,ór 
stanowi załączn~k nr 3 do niniejszej uchwały, 

6) ustalają wyniki wyborów do rady narodowej, sporzą.
dzając w dWą) egzemplarzach protokół z wyborów na 
fon:pularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do 
niniejszej uchwały, oraz niezwłocznie przesyłają . je
den egzemplarz tego protokołu wojewó9zkiej komisji 
wyborczej, 

1) wydają wybranym radnym zaświadczenia o wyborze 
na formularzach, których wzór s'tanowi załącznik nr 5 
do niniejszej uchwały, / . 

8) pr~esyłają pozostałe·' materiały z przeprowadzonych ; 
wyqorów odpowiedn,io do , naczelnika (prezydenta) 
tńiasta, naczelnika dzielnicy, gminy lub miasta I gmi
ny, w celu pr.zec Q.owania Ich do c:z-asu' otrzymania dal
szych za rządzeń Rady Państwa. 

§ 3. Obwodowe komisje wyborcze: 

l) wykładają spisy wyborców do publicznego wglądu w 
lokalu komisj i co najmniej przez 15 dni po 5 godzin 
dziennie, w porze dostępnej dla pracujących, 

' 2) ustanawiają dyżury w lokalu komisji i udzielają wy
borcom informacji i' wyjaśnień w sprawach związa
nych . z . wyborami do rad narodowych stopńia podsta
wowego, 

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

4) przeprowadzają głosowanie w obwodzie, 

5) ustalają wyniki głosowania ,w ol;>wodzie, sporządzając 
w dwóch egzemplarzach protokół głosowania W obwo.

_ dzie na formularzach, których wzory stanowi'" załącz
niki nr 6 i 7 do niniejszej uchwały, . 

6) przesyłają niezwłocznie jeden egzemplarz protokołu 
głosowania w obwodzie do odpowiedniej terytorialnej 
komisji wyborczej (miejskiej, dzielnicowej, gminnej), 

7) p r zesyłają pozostałe materiały z przeprowad .. zonego 
głosowania odpowiednio do naczelnika (prezydenta) 
miasta, naczelnika dzielnicy, gminy lub miasJa. I gmi
n y w celu przechowania icn do czasu otrzymania dal
szych zarządzeń ~ady Państwa. 

§ 4. Wykonując swoje zadania terytorialne obwo~ 
dowe komisje wyborcze kierują się wytycznymi i wYjaś
nieniami Państwowej Komisji WyborCZej. 

§ 5 . .- Te rytorialne komisje wyborcze stopnia podsta
wowego oraz· olfwodowe komisie wyborcze obowiązane są 
zezwo l iĆ mężom zaufania legitymlljącym ' się zaświadcze
niem wydanym według wzoru ustalonego p-rzez Państwo
wą Kom i sję Wyborczą na obecn ość przy głosowaniu oraz 
ustalaniu jego wyników, jak równieżptzy. -Ilstalaniu wyni
ków wyborów do rad narodowych, oraz na wnoszenie do 
protokołu z tych czynności uwag z wymienieniem kOMret-
nych zarzutów, ' , 

---------------------------------------

§ 7. 1. Na pierws.zym posiedzeniu komisja omawia 
zadania I 'tryb p racy komisji oraz obowiązki i up rawnie
nia osób wchodzących w jej skład. 

2. Na pierwszym posiedzeniu terytorialna komisja 
wyborcza ustala plan swojej pracy oraz dok onUje podz iału 

czynnośCi W ramach swego składu. Obwodowa komisja 
wyborcza ' dokonuje tylko podziału czynności w ramach 
swego składu, zwłaszcza w zakr~sie pełnienia dyzurów 
podczas ~yłożenia spisów wyborców. 

I 

I § 8. 1. Komisja podejmuje uchwały w obecności co 
najmniej połowy swojego składu, w tym przewodnicz,,-
cego lub jego' zastępcy . ' . 

2. Uchwały komisji zapadają zwykłą większością gło
sów; w razie równości głosów r'ozstrzyga glos przewodni
czącego. 

§ \9. 1. Z obra,d komisji sporządza SIę protokół, którY 
pod~isują przewodniczący i s~kretarzkomisji. 

2 . . Protokół głosowania I protokół z wyboróW podpf ~ 
sują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji, ' obecne 
przy ich sporządzaniu. 

3. Pie~żęcią t~rytorialnej komisji wyborczej jest pie
częć okrągła o średnicy 35 mm, z ,napisem określającym 
nazwę i siedzibę komisji (np. "Wojewódzka -Komisja Wy
borcza w Warszawie", "Miejska Komisjif WyborCZa w Po
znaniu", "Dzielnicowa Komisja Wyborcza Nowa Huta w 
Krakowie" albo "Gminna Komisja Wyborcza w Solinie"). 

4. Pieczęcią ' obwodowej ' kómisji wyborczej jest pie
częć okrągła o średnicy 25 mm, z napisem określającYIL 
nazwę, numer l/ Siedzibę komisji (np. "Obwodowa Komisja 

_ Wyborcza nr 7 w Swidnicy"). 

§ 10. 1. Pracownik, . który wchodzi w skład komisji 
wyborczej I w związku z tym opuścił pracę, otrzymuje w 
zakładzie pracy · takie wynagrodzenie, jak za czas pracy. 

.' 
2. Osobom wchodzącym w skład komisji wyborczych 

przysługują diety I zwrot kosztów podróży \ w wysokości 
i na zasadach, ustalonych przez Prezesa Rady Ministrów. 

§ 11. 1. Mandat czło~ka komisji wyborczej wygasa 
w razie zarejestrowania listy kandydatów obejmującej jego 
kandydaturę na radnego, jeżeli dana komisja jest właści
wa dla okręgu wyborczego, w którym zarejestrowan ... 
listę. 

. 2. Osoby zaniedbujące obowiązki członka ' komisji' mo
gą być odwołane: 

1) ze składu obwodowej komisji wyborczej - przez od
powiednią miejską, dzielnicową .lub gminną komisj~ 
wybo rczą, - '-. 2) ze sklad.u te rytorialnej komisji wyborczej stopnia pod-
stawowego - przez wojewódzką komisję wyborczą, 

\ 3) ze skladu wojewódzkiej komisji wyborc,zej - :przez 
. ' Państwową Komi~ję Wyborczą. . 

3. W ra zie znacznego zdekompletowania komisji ko
misja uprawniona do . odwoła nia może na wniosek własci

wego prezydi um ' rad y na r odowejuzupelnić skład komis jł 
spośród wyborców, • 

§ 6, Przewodniczący komIsji wyborczej zwołuje · po- , 
siedzenia komisji i przewodniczy na nich. 

Przew(jdniczący Rady Państwa: H, Jabłoński 
Sekreta rz Rad y Państw?: L. SlaslOk 
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WYMrr 410 ____ .----_-----. __ _ 
(olue6lenie rady narodowej) 

Okrtl wybeiesf Ar ___ _ 

, 
PROTOKÓŁ 

przyjtcia zgłoBzenia Iilty kandydat6w Ila radnycll 

POL 131 

.... c.aIkł .. wolt..,. ."7 Pa'-twe 
• Wda Dpaidsienaika 1977 •• (poL 116). 

r..ł.-łk -I 

______ X.oml,ja Wyborcza w _____ . _____ na poliedzeni. li' dni. _________ ~_ rokJl w llUacisill 

Puewodnioz,ey 

ZaBt,poa PJ'l&ewodnlcz,ceIO _~-.....,.-----------------------

leluetars 

Cslouowill • 
------------_.-----~--_._-----

._----_ . 

po rospatrzenłu lUty obejmuj,cej ____ o _ kandyd,at6w Iła radnych ' ________________ ..,łolzolłCj W _ _____ .) 

(liozba) (olue6lenłe' rady Il&rodowej) (łiesba) 

mandatowym okr,p ' wyborczym przez __ Komitet Frontu Jodnośoi Narodu w oru 
\ 

po uwierdJreniu. je zgłoszenie nastąpiło zgodnie II przepisami Ordynacji wyborcsej 

lI&I'ejeBtrowa~ w oluMU wyborczym Dl' ______ Iiat, obejmując, nuttpuj,cycll bndydat6w na racluyela 

(o1ue6lenłe rady narodowej) 

l. 
(nazwisko i 'Illit) 

I. 

l . 

•• • 

5. 

6. 

'l. 

8. 

9. 

10. 

n. 
12. -13. 

14. ' . 

15. 

16. 

8ekretars (pieez~ . terytorialnej komiaji wybercsej) Przewodnic7.ący 

-------_ .. _ ... __ .. _ --,-

.)-NaIeły wpill&ó Iiesbll radnych wybieranych w danym o~ęgu wyborczym. 
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ZaląCZ1ul< ot J 

Okręg wyborczy dr dla wyboru 

. -_ .•.. __ .. _ ... _-_ .. _ .. _ ... __ ... _ ... ...................... _ .. _ .......... _ ....•... _._-_ ... _ ....... --_ ......... _----
(określenie rady narodowej) 

I 

KARTA DO GŁOSOWANIA 

w wyborach do rad narodowych ~topnla podstawowego 

W dnIU roku 

Lista Frontu JednoścI Narodu 

KandydaCI na radnycb 

(określenie rady narodowej) 

l. _________ .. ____ ._ ... _ ........ __ ... _ .. _. _____ .. _____ • __ .. _ ... _ 

(nazwisko i imię) 

2. ___________________ ._._._ .• _____ ..... ______ ..... , .... _ .• __ _ 

s. __ . _______ .. ________ ._ ... ____ ,. ____ ,_ ..... _. __ ...... _ .. __ 
. . 

4. 
/ 

5. _________ .• _ ..... __ ... , .. _ ... _____ .• _ .• ___ _ ... _ ..... _ ...... __ ... _ .• __ .•.• __ _ 

6. --_._--------------"'_ .. _ ..... _---_ .• , .. __ ... _-
7. __ .• _____ .• _____ , __ •..• ________ ... _. ____ .. __ .. , ..... __ .• , ... _ .•.• ____ ... _ 

8. __ ._ ..... ___ . ___ ... _____ ....... ___ ._ ...... ___ . ___ .................. __ ._ ......... _ .• _ •. __ , 

(pIeczęć terytorIalnej komIsji wyborczej) 

l.aląeznik ot 3 
__ ... _______ .. Komisia Wyborcza 

w _______________ _ 

---"--
PROTOKÓŁ 

głoso\'(ama na. radnych 

-----_ ... _ .. _--_ .................. ---.--_ .... _ ...... __ ... _-_ ... _._ ..... ---
(okre'l.mie rady narodowei)-

____ ....... ______________ r. 
Komisja Wyborcza w sk/adzie: 

t . 
·Przewodniczący -·7-----· .. ---···-.. ---···---··-·--·-·-···· .. -· .. -···--· .. · .................... ---............... -... -----
Zastępca Pr.ewodOlcząceg~ ____________ .. _. ____ :_ .. -.-. .;..-----.---... ,.-...... - .•.... -_ ...... __ ... __ ... _ .. _ 

Sekretars 

~Ionkowie: 

----------_._------------_ ... _--_ ..... , .... _. __ ._-

-_ ..... __ ... _ .. _ ......... _---_ ...... _ .................... _ ... _ .... _ ......... -..................... -.-

na podstawie protokołów głosowa~ia otrzymanych od obwodowych komIsji wyborc:q ch ustalIła ila~tępUj'lCC "'yUlKi Jlooll>i,w .a 
(liczba) 

w __ ._ .... _ ....... _ ........ _ okręgach wyborczych utworzonych dła ,wyboru powy:i;~"eJ rauy ua rouowej: 
(liczba) 
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w okręgu "yuorczym nr l 
(liczba mandatów _' ________ ) 

a) oiób uprawnionych do glosowan a ___ ._._. _______ 7 _ _____ •• _ •• _ 

h) oeób. które' wzięły udzial w wyborach ______ .• _______ .• ___ _ 
c) oddano głosów nie ważnych ____ -+ _____ .. _____ ... ______ ..,.. ............. _ 
d) oddano głosów ważnych ____________ .. _______ ... _ .. ___ .• ___ .• _ .... _. __ _ 

o) ważnie oddanych głosów otrzymał kandydat: , I 

l. '-----_ .•. _---,---_._ ... _------.~--
(nazwisko i imiQ) (liczba) 

2. _ . ________ . ___________________________ •. _ ---------
3. 
4. 
5. 
6. 
7., 

,------------------------
--,------------------------------_._----

._----------_._ .. _----_ ... _--
-------·-------------~--r----~ 

-----------,---------------
-----------... _-----_._----_._-~ 8. ______________________________________________ _ , __ -'o ___ .• _________ . __ 

9. 
lO~ 

H. 
12. 
13 . 
14 
15 
16. 

l. 

2. 
'3. 

4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

lo. 
H. 
12 
-l3 
14. 
15. 
16. 

------------_ ... _---------.--------;-----._-----_-:.---------:- -------,-------------_._-----_ ... -
___________ ••• _____________ ••• _________ • _ _________ 0.4 ______ 0 •• _ --_ ......... _-------------------_ ... _---, ' ---------------_ ... -._-----_ ... _--_ ... _--------------_ ...... ----------_ ... _----_ ... _--------- -.--_ .. _-,------------_. __ ... _._~--------

. --------------------_. __ ... _-----_ . .( ... _----_ ... _ ... _-~-_ ... _------- - ----_ ...... _-------_._--------_..:._----
._----------_ ... _-------------------------_ ... _-------------. . --------------,------~._---------

\ -------------------------------------

f) kart do glosowania całkowicie przedartych łub przekreśłonych albo na których wszyscy kaudydaci zostali 'skreśleni oddano ___ _ 
'- . - "., I 

w , okręgu wyborczym nr _ ______ . __ 

(liczba mandatów __ ' ___ ... __ ... ) 

a) os6b uprawnionych do gło8owania ___ ... _ ... _ .•. __ · _______ . ______ _ 
b) osób. które wzięły udział w wyborach _ ... ________________ _ 

c) 
d) 
e) 

,)ddano gło8ów nieważnych •. _.~ ... _______ '"_ ... ___________ . _______ _ 

oddano głos6w ważnych _ ........ _._ ... ____ ...... _...... ______ ... __ 

.... ważni" oddanych glosów otrzymał kandyda~~ 

(nazwisko i imiQ) 

--------.. -------------_._----------
----------_.-._-----_ ... _--_ .. _---------'----,--

----------_ ... _---_ ... _----_ ... _------_ ... _----_._--
-----------------------------_ ... _------_._--
-------,--,-_ .... _----~ --------_._------_ .. _._------------
---_._ ... _--_ ... _---_ ... _----_ ... _----_.-,--- -..,---

------------------_ .. _ .. _-----------------_._--'-
---------'-----.. -----... -......... " ... ----------,.--.---:------:--:;--r-r--
----_.-------------~-----------------------------

---_._-----------_ ... ~---_ ... ----_ .. _-------------_ ... __ ... ----

------------
(liczba) 

--...;---------------
.--'-----------------

----------------------------_._---

----------,---
<' 

.--------~-------~--

._-----------
._-----------------.----------_ ... _ .. _----

f) kart do g/oBowaliia calkowieieprzedartych łub przekreślo'oych albo na kt6ryeb WBZyacy kandydaci..~o8taIi skreśleni oddano _..: ___ •. _ 

Niniejszy protokół zawiera ________ dwustronnych wkładek. 

(liczba) 
Przewodniczący ----_ ... _---_ ...... _----_ . .,.---,--
Za,tQpca ' Przewodniczącego , .. _____ ... _ ... _______ ....... _____ .• ___________ ,.._,_ 

Sekretarz 

Członkowie: ---_._~._-------.. -----_ ... _-------------- -----------_. -------_ .. _-------
-------------' ,-------------_._----_ ... _--- ,----------

---------... _._--
------------_.---------_ ..... _ ... _-------_ ... -

(podpisy) 
\lHtlCZę<: ___________ komisji wyborczej) 

/ 

l' 
I 

- ----:- . 

T 
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... ...... __ .. : ... ... _ ...... ___ ...... ...... ~ KOllllsja Wyborcza 

w ___ ... ......... _::: ...... _ .......... ,._ ... _____ ......... _____ _ 

PROTOKÓŁ Z WYBOn.ÓW 

; -, 
Iporzljdzony dnia .. ____ .. .... . ... .. ............... r. 

_~_ ...... ... __ ... ___ ............ _ ' KomJ;ia Wyb~rcza .,ustaliła uas tęj;ująee .. wynik. ~yborów do 
,.-

(okrcśle.de rady narodowej) 

Liczba o,.ób uprawnionycb do glosowa!1ia . wynosiła W wyborach wZIęło udzIał osób. 

Glosów ważnych oddano ..... .:._ ... :_._. _______ ...... _ .. 

<-L,czba glosów nieważnycb wynosi _ . ___ . __ ... __ 

Na kandydatów Froutu Jedności Narodu oddano glosów; 

Poz. 136 

Zalącz,.ik 'nr " 

które odbyły .!~ 
I 

/ 

Komisja Wyborcza stwierdza, że \V wyboracb do powyższe.i rady narodowej w każdym okrej!;ll wyborczym wzięła udział co najmniej polowa upraw
nIOnych do głosowania"), a następujący kaudydaci otrzymali ·bezwzględną większość oraz najw . ęcej wai nych głosów J z~sta1i wy~rani na radnych: 

....... 

/ 

(pieczę~ kOmWi , wyoorczej) 

okręg wyborczy nr l 
/ 

1. ___ ... _________ ... _ ............. _____ ....... _ ...... _. _____ .... __ '-_____ _ 

(nazwisko i imię) 
2. _____________________ . __ ... _ .... _ ... ______ . _________ . __ 

3. _____ . ____ ... _________ _ 

4. ___________ . _________ ....... ________ !._ ... _____ _ 

5. 

b. -_ ... ~----
7. ------... ---. - r --------... -------
8. 

'I. 

10. 

H. 

1. 

,2. _ . _ 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

-------...,,,---~---------------

-------,------_._----------------------
----_._._----_.----

-- , 
okręg · wyborczy .nr 2 

---------_._._. __ .. :_---._ .... _._---_. __ ._---------
(nazwt8ko i imię) 

I ----_._ ...... _-----------------
._-----_._-_._-------------

-----------_ ... __ .. _--------
_ ... -._----------_._-

', ;, . .. :i"- ", . : " ". ;:.."!". . " 

,-------_._-----------------
.' .". -_._ ... _----------_.....::.-

----_._------_._ .... _---_._----------
lO. 

H. 
----------_._----_ .... _-_._---------_ ... _----

.. .... _ ... _._ ... _ ... __ ... _-...,-_. __ ... _-_._.-

( 

, 
(przcwo<1niczący Komisji Wyborczej) 

(S"kretarz KOllll S jl Wyborcze.i) 

.) Gdyby zaszedł przypadek mniejszej ' frekw.enc.ii w okręl!jll "wybor~:Gym., należałoby ten wyjątek wy[IlIenić w protokole I w Od" .. lslenlU do tego 
okręgu nie wymientać żadnych radnych jako wybranych. 

, 
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ZaląCZl1ik nr :; 

. Z A S W l A D ·C Z E N l E 

Na podstawie art. 76 ust. l Ordynacji wyborczej do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i rad narodowych _______ Komisja Wyborcza 

w . __ ._: ..................... ____ .__ stwierdza, że w wyborach do rad narodowych stopuia p·odsta,\,owego, które odbyły się dnia ....... _ ...... __ ... ___ ... _____ r. 

Obywatel(ka) .. ___ ......... ____ ........................ ____ ._ .......... _ ... __ ......... _ ............ __ ... _J._ ... _ ... _ ______ ... ____ ... ________________________ ..; __ _ 

wybrany(a) został(a) z listy Frontu Jedności Narod~w okręgu wyborczym nr 
/' 

RADNYM(Ą) 

--_._ ......... ......... _._ • • _----------------------~--_ ...... _ ••• __ ._ ...... ...: ........ . _------------_ ... _--------_ ••• _--__ o 

(określenie rady narodowej) 

w dowód czego otrzymuje niniejsze zaświadczenie o wyborze. 

___ ........................ __ ...... _ ... ____ ......... _____ . t dnia ________ ... ___ • ___ r. 

(pleczo6 komisji wyborczej) 

I 

ObwcSd glosowania , nr ____________ _ 

". w __ .......................................... ______ ... ___ . _______ ... __ 

(siedziba obwodowej komisji wyborczej) 

Okręg wyborczy nr ._ ... ___ ... ______ . dla wyboru 

---_ ..................... ........................ _._-_ ... _ ... -----.-,---
(okregleoie rady narodowej) 

,., --_._ ............ _-_ .... , ... _ .. -.... _----------
(obejmujący ......... _ ..... , ..... ;_ ...... _ ... _ ...... _ ... ____ mandatcSw) 

(liczba) 

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA 

Przp-wodniczący 
__________ KomIsjI WyborcllP-J 

_.; ....... _---------_ ... _----

.sekretarz 
_ ..... ______ KomIsji Wyborczej 

---_._-----------~-_. --

Załącznik nr , 

(Nie dotyczy głosowania na radnych 
gmlOnycb rad narodowych, . rad ' narodo
wycb miast i gmio oraz miejsklcb rad '".
rodowych. w bbwodacb · ob"jmującyc.".D 
WI'1cej niż l okręg wyborczy). 

sporządzony dnia ____ r. przez Obwodowlł Komisj~ Wyborcz .. w składzie: 

PrzewodmczlłCY ----_ ....... _ .. --_ ... _ ... _-.-. -_._----. ---_ ............... _ ... .,--_ .......... _-_ ....... -..... __ .-
Za.tępca PrzewodDlczącego ___ . ..,.. ____ ...... __________ . ______ ...... _. __ ... _______ ... __ ... ____ ... __ ... __ ... __ 

Sekretarz 

Człookowie: _ ....................................................... ., ___ ...... _ ... _-_._ ... _______ 00. _____ ----

,~ Głosowanie rozpoczęło się o god~. __ ._ .......... _. __ i trwało bez przerwy dn godz. __ .. _____ _ 

Po ogłoszeniu przf!z Przewouniczącego zamknięcia glosow anIa K·,misja obll ""y!a ua podstawiespisu wyborcó", lie7'bll uprawo 'onycb do glo80wama. 

Następui " stwle .. dził~, że plt,"Częcle ' ua urnie' pozos~ały nic ti litU_ZOUI:, po .:zym otworzyla UIllę. wyjęła z kupcrt karty do głosowania l przyst'U1l1a -
do ustal~uja wyników glosowama. 
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~omilja Utałiłia licabtoddanych kart (csyli ·lice. olób. które wzitly odsiał w ,łolOwaniu). ieh wa:lnoś«l • . liczb, kart oZJlanycb za U1eważneio ) 
<-fU Uosbt słoa4hnuewdnycb) 01''' licsłJt kart umanych .. wdne (e.yli liczb, .,łQSÓW wdnych)~ po c.ym oblicayła Iicr;b"losów ważnili oddanycb 
.. ~6hlyala bndydat6w. 

K:omilja _taIIła ... tłJfllilt«' wyniki ,łosowanial 

a) . N6b aprawnioaycb d. ' J!olOwania 

IJ) oddano karl 4. ,łolowania. czyli w głosowaniu wzi,ło ,udział oa6b 

w tymi 

.) "dano. kart Dłeważnycb. csyli głol6w nieważnyoh 

4) oddano kart wdnych. csyli głosów ważnych 

.) wdnie oddanych głos6w otrzymał kandydat: 

(Hema) 

---_._-----_ .. ) 
l. ------------.-_ ... _---------_._----_. __ ._-

(nazwisko i lmi,) 

. i. --------------------
l. 

,. --------------"-------_.-
5. 

6. 

T. ------_._-----------------
l. 

9. -----------------------
10. 

11. 

12. 

13. · _____ -.;.. _________ . _____ _ 

15. 

16. ,---- ------_ .. -. ---

(liczba) 

• 

'--_ ... _-_._--_ .... _ ... _ ... _-_ .................. __ ......... _ ......... _--

--_._----------------------

---------"'!---_. __ ... _-,-_ ... _---
. .. _----------

._-----_ ....... -

-----------_._. __ ._----_.-

t) kart do głolOwania całkowicie przedartych lub przekreślonych albo na których wszyscy kaudydaci zostali skreśleni oddano _______ ..... __ 

Komisja zakończyła ostalanie wynik6w głoso,\,ania o goda. ______ _ 

Członkowie I 

Przewodniczący ,---------------
Zast,pca Przewodniczącego _. _____________ , ________ _ 

8ekretara 

--_._--------,--- --------_._---_ .•. _------_ .• _---------
----------_._---_._------_._-_. __ ._._--_.-

(podpisy)' 

(i>,eczęć obwodowej komisji wybor.czej) 

• 
,.) Karty do gło8~ania inne niż tirzedowo. ustalon''' ·al\ro U1~ op.ilrzotltl P'tlC"ęClą woi.ewódzkiej kO fJl1s ji wyhorczej ą ą rtieważue • 
•• ) SUIDa kart ważnych i nieważnych powlIlua odpowiadać l iczbl~ oudallych kart do glosowania (c+d = b). 

'. 

y 



') 
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Obwód gloso~ania nr ................................. _____________ _ 

w ___ ... _ ............ ... ......... _ ........................ _ ......... _ ......... _ ... _____ ." ... __ _ 
(siedziba obwodowej komisji wyborczej) 

Okręgi wyborcze nr _ ............... _ ... _ ...... _. ___ dla wyboru 

_______ ............. ____ .t.. ......... ............. ..... .c. ...... _. _____________ _ 

(określenie rady narodowej) 

w województwie' _ ................................... _-_.-'--...,. 

222 
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PTIOTOKÓŁ GŁOSOWANIA 

Poz. 136 

Załątznik nr 1 

.(Dotyczy glosowania na · radnych gmin
nych rad narodowych, rad narodowych 
miast i gmin oraz miejskich rad narodo
wych w obwodach obejmuj,ących więc,ej 
niż l okręg wyborczy). 

.. 

• .porządzony dnia r. przez Obwodową Komisjv Wyborczą w składzie: 

Przewodniczący --'----------_ ............... _--_ ... _ ...... _ ... __ ... _--_ ... -
Zastępca Przewodniczącego _____________ ... ___________ ' ____ . _________ ... __ ... _ ...... _ ......... ____ ... ____ _ -Sekretarz -----_ ... _._--.;.-_ ... _-----------.---------.... -_ ... __ . __ ............ _--------"--

Członkowie: 

--_ .... _ ................................. ; .. _ ... _.:.._-_:..._-------...... --_ ... _----;...--- ' " , ------_ ............ _-_ ... _ ... _ ...... _-_ ... _-----_ ... _ ... _-------' ... ----
.... ___ ...... _ .............. :: .............. __ ... ___________ .l.... ____ ... ________ ... _ _ ------ ...... - ... --t-............... ... - ......... - ......... - ...... ... - ......... - ;----------... , - ... -

Gł(uowanie 'rozpoczęło się o godz. ________ i trwało bez przerwY do godz. __ ...... _ ...... :. ....... _ 

Po ogłoszeniu przez Przewodniczącego zamknięcia głosowania Komisja obliczyła na podstawie spisów wyborców - osobno dlakażdego 'z okręgów 
wyborcz ych objętych obwodem głosowania - liczbę uprawnionych do głosowania. 

Następnie st~ierd:liła, że piec~ęcie na urnie pozostały nie naruszone, po czym otworzyla urnę, wyjęła z kopert karty do glosowania i rozdzieliI. 
je wedlug . okręgów wyborczych. . 

Na podstawie (07.dzielonych kart Komisja ustałiła ,osobno dla każdego okręgu wyborczego liczbę" oddanych kart (c7yli liczbę osób, które wzięly 
ud:llal w głosowaniu), Ich ważność, liczbę kart uznanych za nieważne·) (czyli liczbę głosów nieważnych) oraz liczbę kart uznanych za ważne (czyli 
liczbę głosów ważnych), po czym ohliczyla liczbę · głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów. 

Komisja ustaliła nas tępujące wyniki glosowania': 
w okręgu wyborczym nr l 

(liczba mandatów ___ ................ _ ......... ) 

a) osób uprawnionych do głosowania 
(liczba) 

b) oddano. kart do glosowania, czyli w .głosowaniu wzi~lo udział osób ._ .................. ____ ... _ ... _._ ....... _ 
w tym : 

e) oddano 

d) oddano 

e) ważnie 

1. 

2. 
3. 

4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

1Ó. 
11. 
12. 
13. 

~, 

14. 
15. 
16. 

kart nieważ nych, czyli glosów nieważnych 

kart ważuych.- czyli gło8~w ważnych 

oddanych glosów otrzymał karidydat: 

-_ ...... _._---_ ........... ':':: .................. ) 

(nazwisko i imię) 

. ................ _. __ ......... ............ _ ... -....... _---' ---------_._ ... _ .. --_ ... _ ... ~_ ... - : .. _ .... _---_ ....... -

. ..... _ ........................ ................................. --:,-----_ ... _ ... _-_ ... ... _ .... __ ............. _-~._ .................. __ ... _ ...... - . 

• 
._-_._--_ ............ : ...................... ; ...... __ . --_ ...... _ ... _-_ .. :_ ........... -::; .......... _ .... _ ................. __ ._--... , ........ -

, . . ... _ ... _ ...... _-... -............... ........................ _----_ ... _ ... _ ... -.- ....................................... _ ...... ......... _-_ ... __ ...... -
/ 

(liczba) 

--_ .. _-------_ ...... _ ... _--_ .. _ ... _------------ \ 
J-/ _ __ ... __ .... _ ...... _ . ................. ___________________ ... _ 

--"'-... __ ... _-------------..,-----------_ ... _---

... ............... ..................... .......... ';" ............ _ ....... _ .... ., ... --_ ... ~_ ... _ ................ .. 

_ .... _ ... ; ....................................................................... __ . __ ... - ..................... -

-_ .... ;''''.,._ ...... _ ......... _ ... _-.......... " ...... _-~ ... _ ... _--_ ... _._ ... _ ... --
---_ ...... _-_ ............ _ ...... __ ... _ ...... _ ... _ ......... _---_ ............... ;:: ...... -

l 

, \ 
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f) kart do glosowanIa «alkowicie przedartych lub przekreślonych albo na których wszyscy kandydacI zostali skreślellI oddallO 

w okręgu wyborczym nr 2 

itd. 

Komisja · zakończyła ustalanie wyników głosowania o godz. . .. __ ... _______ ... 

Prz!>wodnlczący _ ..................... _____ ......... _ ...... ______ ......... ............... ...... ............ _ ... ____ ............ ____ _ 

Zastępca Przewodniczącego _-: ...... _ ... _____ ... __ ... ______ ...... _ ............ ... _ ... _ ............... __ \-____ ........................ . 

Sekretarz . 

. Członkowi~: 

(podpisy) 

(pIeczęć obwodowej Iwmisii wyborczej) 

.) Karty do glosowania inne niż urzędowo ustalone albo nie opatrzone pIeczęcIą wojewódzkiej komisji wyborczej są ni eważne. 
•• ) Suma kart ważnych i Uleważnych powinna odpowiadać liczbie oddanych kart do glosowania (c+d = b). 
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UC~AtA Nr 140 RADY MINISTRÓW 

z dnia 9 września 1977 r. 

w sprawie funduszu ochrony I rekultywacji gruntów rolnych. 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 listopa
da 1970 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 29, poz. 244) 
Rada Ministrów uchwala. co następuje: 

§ l. 1. Tworzy się fundusz ochrony i rekultywacji 
gruntów rolnych, zwany dalej "funduszem". 

2. Dochodami funduszu są należności I opłaty przewi
dziane przepisami o ochronie gruntów rolnych i leśnych 
oraz rekultywacji gruntów. 

§ 2. Srodki funduszu przeznacza się na' ochronę, re
kultywację i poprawę wartości . użytkowej gruntów, a w 
s zczególności na finansowanie przedsię~zięć dotyczących: 

1) przeciwdziałania erozji gruntów, 
2) przystosowania nieużytków i bagien do potrzeb pro

dukcji rolniczej: ' likWIdacji potorfii oraz rekultywacji 
gruntów, które utraciły wartość użytkową na skutek 
działalności nieznanych osób, 

3) użyźniania gruntów, poprawiania ich właściwośCi . fi
zycznych. i chemicznych oraz odkrzaczania, odkamie
niania i wyrÓwnywania tych gruntów, ą także rolni
czego zagospodarowania gruntów zrekultywowanych, 

4) wykorzystania wody dla produkcji rQlniczej, łącznie 

z budową zbiorników o pojemności do 1 mln m3 i in
n ych urządzeń wodno-melioracyjnych, oraz Intensyfi
kacji produkcji ryb śródlądowych, 

5) budowy i modernizacji dróg transportu rolnego, nie 
będących drogami lokalnymi I państwo'ł{ymi, 

6) wdrażania prac naukowo-badawczych związanych 

z ochroną i rekultywacją gruntów oraz ponadplano-

wych prac geodezyjnych zy.riąza'nych z intensyfikacją 
produkcji rolniczej, 

7) renowacji parków wiejskich oraz zadrzewień grun. 
tów. \ 
§ 3. 1. Fundusz dzieli się na tera.nowy i centralny. 
2. Minister Rolnictwa w porozumieni~ z Przewodni

czącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów Oraz 
Ministrem 'Finansów ustali zasady podziału funduszu; po
działu funduszu na terenowy i centralny dokonuje Mini
ster Rolnictwa. 

§ 4. Srodkami funduszu terenowego dyspon uje woje
woda (prezydent miasta stopnia wojewódzkiego). a środ
kami funduszu centralnego Minister Rolnictwa. 

§ 5. Srodki funduszu mO{Ją stanowić ź ródło finanso
wania zadań inwesty<:;yjnych związanych z rekultywacją 
gruntów na cele rolne i poprawą ich wartości użytkowej, 

\ polegających na budownictwie . oraz zakupie gotowych 
d9br Inwestycyjnych, ponad rozmiary nakładów inwesty
cyjnych określonych w narodowych planach społeczno-go
spodarczych, do wysokości 10 mln zł'otych na poszćzegól.' 
ne zadanie. / 

§. 6. Uchwała nie dotyczy gruntów rolnych i leśnych 
pozostających pod zarządem Ministra Leśnictwa i Prze
my~.łu Drzewnego. 

§ 7. Uchwala .. ~chodzi w życie z dniem l stycznia 
1978 r. 

Prezes Rady Ministrów: P. Jaroszewicz 
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ZARZĄDZENIE Nr 60 PREZESA RADY MINISTROW 

z dnia 4 listopada 1977 r. 

w sprawie utworzenia Instytutu Sportu. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego § 1. 1. Tworzy śię l-nstytut Spo rtu, zwany dal e j . .In-
1961 r. 0\ instytutach naukowo'-badawczych '(Dz. U. z 1975 r. styt utem". 
Nr 7, poz. 41) zarządza się, co następuje: 

/ 


