
Powiatowa Komisja Wyborcza 

Starostwo Powiatowe w Łańcucie 
ul. Mickiewicza 2 

 
Załącznik nr 7 do Uchwały Nr 3/2022 

 Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 8.11.2022 r.  

             
     

(nazwa i adres szkoły) 

 

Okręg wyborczy Nr …………………………………. 

 

Protokół z wyborów do Młodzieżowej Rady Powiatu Łańcuckiego 

Głosowanie w dniu …………………………. roku rozpoczęło się o godzinie …….  

i trwało do godziny ……….1 

Szkolna Komisja Wyborcza w składzie: 

1. …………………………………… 

2. …………………………………… 

3. …………………………………… 

4. …………………………………… 

5. …………………………………… 

przeprowadziła wybory do Młodzieżowej Rady Powiatu Łańcuckiego. 

1. Liczba otrzymanych przez Szkolną Komisję Wyborczą kart do głosowania  

2. Liczba uczniów uprawnionych do głosowania  

3. Liczba niewykorzystanych kart do głosowania  

4. Liczba uczniów, którym wydano karty do głosowania  

5. 

Liczba kart do głosowania wyjętych z urny. 
Jeżeli liczba kart wyjętych z urny jest większa lub mniejsza od liczby 
wydanych kart, należy podać przypuszczalną przyczynę tej niezgodności 
……………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………… 

 

6. 
Liczba kart nieważnych (innych niż ustalone przez Komisję Wyborczą lub 
nieopatrzone pieczęcią) 

 

7. Liczba kart ważnych   

8.  Liczba głosów ważnych (z kart wyjętych z urny)  

 

 
1 Głosowanie do Młodzieżowej Rady odbywa się w godzinach od 8:00 do 15:00. W przypadku konieczności 
przerwania głosowania, należy ten fakt odnotować w uwagach do protokołu wraz ze wskazaniem przyczyny 
przerwania głosowania, czasu trwania przerwy w głosowaniu 



Powiatowa Komisja Wyborcza 

Starostwo Powiatowe w Łańcucie 
ul. Mickiewicza 2 

Na poszczególnych kandydatów na radnego Młodzieżowej Rady Powiatu Łańcuckiego oddano 

następującą liczbę głosów ważnych: 

l.p. Imię (imiona) i nazwisko kandydata 
Liczba głosów 

ważnych 
Otrzymał mandat2 

tak/nie 

    

    

    

    

(…)    

 

Uwagi do protokołu 

             
             

 

Protokół sporządził (sporządzili): 

1. …………………………………….     ……………………………………………. 

       (imię i nazwisko)                    (podpis) 

2. …………………………………….    ……………………………………………. 

 

………………………………… 

Miejscowość i data 

 

…………………………………. 

Pieczęć szkoły 

 

 
2 Mandat członka Młodzieżowej Rady otrzymują kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów 
w danym okręgu wyborczym. Jeżeli ze względu na to, że dwóch lub więcej kandydatów uzyskało tę samą liczbę 
głosów, o obsadzeniu mandatów zadecyduje losowanie. Losowanie będzie polegało na wrzuceniu kart 
z nazwiskami do urny i wylosowaniu jednej z nich przez Przewodniczącego Szkolnej Komisji Wyborczej.  
Wybór kandydata w tym trybie należy odnotować w uwagach do protokołu. 


