Zarzqdzenie Nr 44 12015

Burmistrza Miasta Dzialdowo
z dnia

.

L9 stycznia 2015r.

w sprawie ustalenia wzor6w: pieczqci okrggowej komisji wyborczej, formularzy
i d ru kow wyborczy ch stosowanych w pierwszych wyborach do Mlodzie2owej
Rady Miasta Dzialdowozarzqdzonych na dziefi 26 lutego2015r.
oraz ustalenia zasad zwiqzanych z ich zastosowaniem.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samozqdzie gminnym
(Dz. U. z 2013r. poz. 594 z po2n. zm.) w zwiqzku z $ 3 uchwaly Nr XU359/14 Rady Miasta
Dzialdowo z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie powolania Mlodziezowej Rady Miasta
Dzialdowo i nadania jej statutu zarzqdza siq, co nastqpuje:

s1
W pierwszych wyborach do Mlodziezowej Rady Miasta Dzialdowo zarzqdzonych na dzien
26 lutego 2015r. stosuje sie wzory pieczqci okrqgowej komisji wyborczej, formularzy
i drukow wyborczych ustalonych niniejszym zarzqdzeniem.

s2
Ustala siq wzory:

1) spisu uczni6w uprawnionych do udzialu w glosowaniu, stanowiqcy zalqcznik nr
do niniejszego

zarzqdzenia;

1

.

2)

zgloszenia kandydata na radnego, stanowiqcy zalqcznik nr 2 do niniejszego zarzqdzenia;

3)

potwierdzenia zgloszenia kandydata

radnego, stanowiqcy zalqczntk

nr

3

kandydowanie, stanowiqcy zalqcznik

nr

4

na

do niniejszego zarzqdzenia;

4)

o6wiadczenia
do

n in

o

wyraZeniu zgody

iejszego zarzqdzen

ia

na

;

5) obwieszczenia okrqgowej komisji wyborczej o zarejestrowanym kandydacie
(kandydatach) na radnego (-ych) w okrqgu wyborczym, stanowiqcy zalqcznik nr 5
do niniejszego zarzqdzenia

;

6) obwieszczenia okrqgowej komisji wyborczej o

obsadzeniu mandatu (-ow) radnego

(-ych) bez glosowania, stanowiqcy zalqcznik nr 6 do niniejszego zarzqdzenia;

7)

protokolu wynik6w glosowania w okrqgu na kandydat6w na radnych i wynikow wyborow

do Mlodziezowej Rady Miasta Dzialdowo, stanowiqcy zalqcznik nr 7 do niniejszego
zarzqdzenia;

8)

protokolu wynik6w glosowania w okrqgu na kandydat6w na radnych i wynik6w wybor6w

do Mlodziezowej Rady Miasta Dzialdowo (kolejne wybory uzupelniajqce), stanowi
zalqcznik nr B do niniejszego zazqdzenia;

9)

1.

karty do glosowania w okrqgu, stanowiqcy zalqcznik nr 9 do niniejszego zarzqdzenia.

Spis uczniow uprawnionych

s3
do udzialu w glosowaniu, o ktorym mowa w S 2 pkt

1,

spozqdza siq w systemie informatycznym umozliwiajqcym wydruk tego spisu.
Spis sporzqdza szkola, bqdqca okrqgiem wyborczym.

2. Wydruku spisu uczni6w uprawnionych
ni2 na

do udzialu w glosowaniu dokonuje siq nie pozniej

tzy dni przed dniem wyborow.

3. Wszetkie zmiany dokonywane w spisie po jego wydrukowaniu wprowadza siq r6wnie2 w
system ie informatycznym.

4.

Spis uczni6w uprawnionych do udzialu w glosowaniu jest aktualizowany do dnia
pzekazania go przewodniczqcym okrqgowych komisji wyborczych, przez dopisanie do
spisu lub skre6lenie ze spisu

5. W

- odpowiednio

do okolicznoSci.

przypadku dopisania ucznia uprawnionego

wydrukowaniu, drukuje
uczni6w

-

do glosowania do spisu po jego

sie dodatkowy formularz spisu obejmujqcy dopisywanych

wyborc6w. W takim pzypadku, w spisie w rubryce ,,Uwagi" zamieszcza siq

adnotacjq okre5IajEcE przyczynq dopisania. Stosownie do okoliczno5ci wpisuje siq ,,wpis
na listq uczni6w szkoly", ,,reklamacj?", ,,omylka".

6.

W pzypadku skreSlenia ucznia - wyborcy ze spisu w rubryce ,,Uwagi" zamieszcza siq
adnotacjq okre6lajqcq przyczyne skre6lenia. Stosownie do okolicznoSci wpisuje siq:
,,skreslenie z listy uczni6w szkoly", ,,reklamacj?", ,,omylka".

s4
Zarejestrowanych kandydatow

na

radnych

w

okrqgu wyborczym umieszcza

siq

w obwieszczeniu, o ktorym mowa w S 2 pkt 5, w porzqdku alfabetycznym.

s5

1.

Pieczqc okrggowej komisji wyborczej sporzqdzana jest wedlug wzoru, o

ktorym

mowa

w ust. 2.

2.

Pieczqciq okrqgowej komisji wyborczej

jest pieczqd okrqgta o Srednicy 25

z napisem okre6lajqcym nazwe i siedzibq komisji oraz numer okrqgu wyborczego.

ffiffi,

s6
1.

Osoba wchodzqca

w sklad okrqgowej komisji wyborczej obowiqzana jest

powiadomi6

niezwlocznie przewodniczqcego komisji o niemozno6ci udzialu w pracach komisji
(np. zrzeczenie siQ czlonkostwa, utrata czlonkostwa na skutek podpisania zgody
na
kandydowanie na radnego).
2.

Odwolania

ze skladu okrqgowej komisji wyborczej dokonuje dyrektor szkoly, kt6ry

powolal komisjg.

3. Uzupelnienia skladu okrqgowej komisji wyborczej

dokonuje siQ

w

przypadku

zmniejszenia siq iej skladu poni2ej minimalnego skladu komisji.

s7
Protokolywynikowglosowaniawokrqguiwynikowwybor6w,oktorychmowaws2pktTig,
spozqdza okrqgowa komisja wyborcza w dw6ch egzemplarzach.
Jeden egzemplaz protokolu pzekazuje siq do Rady Miasta Dzialdowo, zaS drugi pozostaje
w aktach komisji.

s8
Zazqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i podlega ogloszeniu.

ttSXt
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Zal4cznik

nr 1

do zarzqdzenia nr $1ZO1S

Burmistrza Miasta Dziadowo
t6 stycznia 2015r.

z dnia

-wzoR

-

(pieczgC nagl6wkowa
szkoty sporzqdzajqcej spis')1

SPISU UCZNIOW
UPRAWNIONYCH DO UDZIALU W GLOSOWANIU
Wybory do Mlodzie2owej Rady Miasta Dzialdowo,zarzqdzone na dziefi ...... lutego 2015r.
Okrgg wyborczy nr...... dla wyboru Mlodzie2owej Rady Miasta Dzialdowo
na I kadencje (lata: 2015-20161

Umieszcza siq na ka2dei karcie spisu.

(pieczq6 nagl6wkowa
szkory spozqdzaiqeni

spis.))

sPls uczNlow KLASY
Data Urodzenia

Lp.

Nazwisko i imig (imiona)

lmig ojca

(RRRR-MM-DD)
NT PESEL

Potwierdzenie

otzymania kart(y).
Glosowanie
w dniu

Uwagi

(podpis, z podaniem imienia, naariska i stanowiska slu2bowegof)

'l

Umieszcza siq na kaidej karcie spisu.

str. nr......

(piecze6 nagl6wkowa
szkoly

spbzqdlajqcejspis'))

SPIS UCZNIOW KLASY
Data Urodzenia

Lp.

Nazwisko i imig (imiona)

lmig ojca

(RRRR-MM-DD)
NT PESEL

Potwierdzenie
otrzymania kart(y).
Glosowanie
w dniu

Uwagi

(po<tpis, z podaniem imienia, naaiska i stanowiska

')

Umieszcza siq na ka2dej karcie spisu.

i""HUS'[frf
Lirzegorz
ffrowirisl
str.

nr......

D-

Zalqczniknr 2
do iarzqdzenia nr /lA.tzots
Burmistrza Miasta Dzialdowo
z dnia .LQ stycznia2OlSr.

-wzoRZgloszenia kandydata na radnego w wyborach do Mlodzie2owej Rady Miasta Dzialdowo

zazqdzonych na dzie6

..

.

. luteg o 2015r.

Numer okrqgu wyborczego, w ktorym zglaszany jest kandydat

lmiq

Drugie imiq

Nazwisko

1.

Szkoly:
Numer
ewidencyjny
PESEL

lmiq

Drugie imiq

Nazwisko

2

Szkoly:

lmiq

Drugie imiq

Nazwisko

3

Szkoly:
Numer
ewidencyjny
PESEL

lmiq

Drugie imiq

Nazwisko

1.

Wiek

Nr ewidencyjny PESEL

(w latach)

Szkoty

(podpis osoby zglaszajqcej kandydata)

Dzialdowo,

dnia

. 2015r.

llrbwittsk
^ $xTA'*'

\rrzegwtT

N\_

Zalqcznik nr 3

do iazqdzenia nr ($.tzots
Burmistza Miasta Dzialdowo
z dnia

!9

stycznia2}l5r.

WZOR POTWIERDZENTA ZGLOSZENIA KANDYDATA NA RANEGO
W VVYBORACH DO MLODZIEaOWEJ RADY MIASTA DZTALDOWO

Liczba
porzEdkowa zgloszenia

oKREGOWA KOMTSJA WYBORCZA NR .....
W DZIALDOWIE

POTWIERDZENIEZGLOSZENIA KANDYDATA NA RADNEGO W WYBORACH
DO MTODZIEaOWEJ RADY MIASTA DZIATDOWO
ZARADZONYCH NA DZIEN ..... LUTEGO 2015r.
Okrqgowa Komisja Wyborcza potwierdza zgloszenie

w

dniu

o godz.

kandydata na radnego w wyborach do Mlodziezowej Rady Miasta Dzialdowo.
Dane osoby dokonujacei zgloszenia kandydata
Drugie imig

lmiq

Uczefi

Nazwisko

Szkoty

klasv
Nr ewidencyjny PESEL

Dane o kandydacie:
Drugie

ImiE

Nazwisko

imiE

Nr ewidencyjny

Wiek
(w latach)

PESEL

Uczen
Klasy:

Szkoly:

Okrggowa Komisja Wyborcza stwierdza ponadto, 2a

do zgloszenia dolqczono

o5wiadczenie

kandydata o wyra2eniu zgody na kandydowanie orazo posiadaniu prawa wybieralno5ci.
Niniejsze potwierdzenie zgloszenia kandydata spozEdzono w dw6ch egzemplarzach,

z

ktorych jeden eg-

zemplaz otzymuje zglaszqqcy, zal drugi egzemplaz pozostaje w aktach Komisji.
Pzewodniczqcy:
" "iii.'e i;;;ilkdi
Zastqpca Pzewodniczqcego:

''

''iiiniq;

i

irla,iis'r<ii

ib.iopii)'

Czlonkowie:
1)

'

(imig inaarisko)

2l
'

(imig inazwisko)

3)

'

....i6i;itf.
a

""i6iiili'
....i6i;iii.

(imig inazwisko)

(pieczqc Komisji)

,rfu,
Grzegoy$Mrcwinshi

zalaeznik nr 4
do )azqdzenia nr lA.t2o15
Burmistza Miasta Dzialdowo

z dnia L9stycznia 2015r.

-wzoR-

oSwraoczENrA o wYRA2eutu
ZGODY NA KANDYDOWANIE
Dane kandydata na radnego
lmiq
Drugie
tmte

Uczeh
klasv:
Data urodzenia
(dzie6.miesiac-rok)

Szkola

Miejsce urodzenia

Numer ewidencyjny
PESEL

Ja ni2ej podpisany(a) o5wiadczam, 2e wyralam zgodq na kandydowanie w wyborach
lutego 2015r.,
do Mlodziezowej Rady Miasta Dzialdowo, zarzqdzonych na dzien
w okrqgu wyborczym

nr..

w Dziatdowie.

JednoczeSnie o6wiadczam, iZ posiadam prawo wybieralno5ci (bierne prawo wyborcze)

wwyborach do tej Rady), o ktorym stanowi S 2 Ordynacji Wyborczei do Mlodzie2owei Rady
Miasta Dzialdowo stanowiqcej zalqcznik nr 1 do Statutu Mlodzie2owej Rady Miasta
Dzialdowo ustatonego uchwalq Nr XL/359114 Rady Miasta Dzialdowo

z dnia 6

listopada

2014r. w sprawie powolania Mtodziezowej Rady Miasta Dzialdowo i nadania jej Statutu.

(podpis)

Dzialdowo,

1

dnia

..2015r.

Posiadanie prawa wybieralno5ci (biernego prawa wyborczego) oznacza, i2 kandydat:
1) najp62niej w dniu wyboru ukoficzyl 13 lat, a nie ukorlczyl2l lat,
2) uczqsze,za do stacjonarnej szkoty gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej w Dzialdowje.

"rr:r:M-,

Zalqcznik

nr

5

do zarzqdzenia nr [!1ZO1S
Burm istrza Miasta Dzialdowo

z dnia L6stycznia 2015r.

-wz6R-

OBWIESZCZENIE
Okrqgowej Komisji Wyborczej Nr _ w Dzialdowie
z dnia

_

lutego 2015 r. o zarejestrowanym(-ch) kandydacie(kandydatach)

na radnego(-ych) w wyborach do Mlodzie2owej Rady Miasta Dzialdowo

zarzqdzonych na dzief
Na podstawie zarzqdzenia nr

w sprawie

_

J2015 Burmistza

lutego 2015 r.
Miasta Dzialdowo z dnia

_

stycznia 2015r.

zarzqdzenia pierwszych wyborow do MlodzieZowej Rady Miasta Dzialdowo Okrqgowa

Komisja Wyborcza

Nr

w

Dzialdowie podaje

do

wiadomoSci publicznej informacjq

o zarejestrowanych kandydatach na radnych w wyborach do Mlodziezowej Rady Miasta Dzialdowo:

1.

(nazwisko, imiq/imiona kandydata, wiek, uczen klasy ...)

2.

(nazwisko, imiq/imiona kandydata, wiek, uczeh klasy ...)

3.

(nazwisko, imiq/imiona kandydata, wiek, uczeh klasy

... )

4.

(nazwisko, imiq/imiona kandydata, wiek, uczeh klasy ...)

5.

(nazwisko, imiq/imiona kandydata, wiek, uczen klasy ...)

Przewodniczqcy

Okrqgowej Komisji Wyborczej Nr_ w Dzialdowie
(pieczqtka)

(imiq i nazwisko)

Grze,

Zalqcznik nr 6
do zazqdzenia nr ..11A... I 2015

Burmistza Miasta Dzialdowo
Onia -Lk stycznia 2015r.

WZOR OBWIESZCZENIA OKREGOWEJ KOMISJI WYBORGZEJ Nr .... w DZIALDOWIE

o oBSADZENTU MANDATU(-OW)

RADNEGO(-YGH) W WYBORACH DO

MTODZIEZOWEJ RADY MIASTA DZIALDOWO
OBWIESZCZENIE

Okrqgowej Komisji Wyborczei Nr ..... w Dzialdowie
z dnia

o obsadzeniu mandatu(6w) radnego(-ych) w wyborach

do Mlodzie2owej Rady Miasta Dzialdowo
bez glosowania

w okrggu wyborczym nr ......
Na podstawie S 10 Ordynacji Wyborczej do Mlodzie2owej Rady Miasta Dzialdowo stanowiqcej
zalqcznik nr 1 do Statutu Mlodziezowej Rady Miasta Dzialdowo stanowiqcej zalqcznik do uchwaly
Nr XU359/14 Rady Miasta Dzialdowo z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie powolania Mlodzie2owej
Rady Miasta Dzialdowo i nadania jej Statutu, Okrqgowa Komisja Wyborcza Nr .... w Dzialdowie
podaje do wiadomoSci wyborcow, co nastqpuje:

1. W okrggu wyborczym nr

utworzonym

Okrqgowa Komisja Wyborcza Nr

dla wyboru Mlodzie2owej Rady Miasta Dzialdowo
w Dzialdowie zarejestrowala kandydatow

*).
na radnych/kandydata na radnego

2. w zwiqzKu z tym, ze liczba zarejestrowanych kandydatow jest r6wna liczbie wybieranych
od liczby wybieranych radnych), w okrqgu wyborczym nr .... w Dzialdowie
glosowania nie przeprowadza siQ, a za wybranych na radnych uznaje siQ nastqpujqcych
zarejestrowanych kandydatowla za wybranego na radnego uznaje siQ nastqpujqcego
radnych/mniejsza

zarejestrowa nego kandydata):
1)

2)

3)

3.

Poniewaz liczba zarejestrowanych kandydatow jest mniejsza od liczby mandat6w do obsadzenia
. mandat(-ow, -y) pozostaje(-q) nieobsadzony(-ech, -e)').
w okrqgu, .....
OkreSlona w rozdziale 3 S 8 Statutu Mlodzie2owej Rady Miasta Dzialdowo liczba czlonk6w Rady
ulega zmniejszeniu.

Przewodniczqcy
Okrqgowej Komisji Wyborczej Nr
w Dzialdowie

1

(pieczqtka)
(imig i naaitrisko)

1 Niepotzebne skreSli6, ewentualnie pominq6.

,t:M-,

Zalae-zniknr 7

do iazqdzenia nr l[norc
Burmistza Miasta Dzialdowo
z dnia Lb stycznia 2015r.

-wzoRWYBORY DO MLODZIEZOWEJ RADY MIASTA DZIATDOWO
pRoToKoL WYNIKOW GLOSOWANTA W OKREGU NR ..... NA KANDYDATOW NA RADNYCH
TVVYNIKOW WYBOROW DO MTODZIEaOWEJ RADY MIASTA DZIALDOWO

godz. i trwalo do godziny ... .. .. I w dniu ... ... lutego
nastqpnie rozpocz$o sig w dniu .... lutego 2015r. o godz. ......

Glosowanie rozpoczglo sig w dniu ..... lutego 2015r. o

2015r. o godz. ....... itrwalo do

godz.

i trwalo do godz.
I. ROZLICZENIE KART DO GLOSOWANIA

1

Liczba wyborc6w uprawnionych do glosowania (umieszczonych w spisie,
z uwzglgdnieniem dodatkowych form ularzy\ w chwili zakoiczenia
olosowania

2

Komisja otzymala kart do glosowania

3

Nie wykozystano kart do glosowania

4

Liczba wyborc6w, kt6rym wydano karty do glosowania (liczba podpis6w
w sprsle oraz adnotacje ,,odmowa podpisu")

It. USTALENTE WYNIKOW GLOSOWANIA
Komisja stwierdzila, 2e pieczqcie na urnie pozostaly nie naruszone.
Po wyjgciu kart z urny Komisja ustalila na ich podstawie nastqpujqce wyniki glosowania:
5

Liczba kart wyjgtych z urny

6

Liczba kart niewaznych (innych ni2 unqdowo ustalone lub nieopatrzonych
pieczqciq okrqgowej komi sji wyborczei)

7

Liczba kart wa2nych

8

Liczba glos6w niewa2nych (z kart waZnych)

8a

w tym liczba glos6w niewa2nych z powodu postawienia znaku ,X" obok
nazwiska dw6ch kandydat6w

8b

w tym liczba glosow niewa2nych z powodu niepostawienia znaku ,X"
obok nazwiska 2adnego kandydata

9

Liczba glosow wa2nych oddanych lqcznie na wszystkich kandydat6w
(z kart waZnych)

lO.

Na poszczeg6lnych kandydat6w na radnych oddano nastgpujqce liczby glos6wwa2nych:

Lp.

Naariskoiimiq-imiona

Liczba gfos6w wa2nych

1

2.

3.

4.

5.

M

Uwaga! Suma glos6w oddanych na wszystkich kandydat6w (rubryka ,,Razem") iglos6w niewa2nych (pkt 8) musi by6 r6wna liczbie
z pktT , czyli liczbie kart wa2nych.
III. KOMISJA STWTERDZILA,

11.

zEi

Na radnych Mlodzie2owej Rady Miasta Dzialdowo zostali wybrani:

Naaliskoiimiq-imiona

ktorzy uzyskali kolejno najwigkszq iloSc glos6w w okrqgu.

12.

Poniewa2 nizejwymienieni kandydaci uzyskali r6wne liczby glosow:
Naanvisko i imig - imiona

pzeprowadza siq kolejne vvybory.
ItI. UWAGI I

ADNOTACJE

:

13. Adnotacje o wniesieniu przez czlonk6w Komisji uwag z wymienieniem zazut6w, je2eli nie ma, wpisa6 ,brakzazut6W": ......
14.alnne uwagi; je2eli nie ma, wpisa6 "brak uwag': ......

""':

Pzy spozqdzeniu protokolu obecni byli czlonkowie Komisji:
1)' ... ...

(nazauislo i

lniQ-lrlona,

2\......
'

(nszlvisko i

inl - illlone, ftnkqe

3)......
'

(nezwisto i iriQ

4)......
'
5) ......
'

(poOp*;)

ftrnkcia w Kotnisi0

w KomisiD

(PodPts)

fniona' fuikqe w Ko.nisiD

(PodPs)

(nszwic(o i iniQ,- iniona' ftmkcia w Ko.nisji)

(@p.s)

imaona' tmkcie w KomiqD

(podpis)

(nazavisko i iniQ

-

-

(piecze6)

)
a

Niepotrzebne skre6li6 lub pomin46

J"zeli treS6 dotyczqca danego punktu protokotu nie mieSci sig na formularzu, nale2y dolqczy6iq $o protokoltt, zaznaczaiqc to w odpowiednim
punkcie

protokotu.

BU

Grzego

Zalqcznik nr 8
do zazqdzenia nr llAtzols

Burmistza Miasta Dzialdowo
z dnia l&stycznia 2015r.

-wzoR-

,

WYBORY DO MLODZIEaOWEJ RADY MIASTA DZIALDOWO
KOLEJNE VITYBORY - UZUPELNTAJACE
PROTOKOT WYNIKOW GTOSOWANTA W OKREGU NR ..... NA KANDYDATOW NA RADNYCH
IWYNTKOW VI/YBOROW DO MLODZIEaOWEJ RADY MTASTA DZIALDOWO

2015r. o godz. ....... itrwalo do

godz.

godz.

itrwato do godziny .......1w dniu ...... Iutego
nastgpnie rozpoczqlo sig w dniu .... lutego 2015r. o godz. ......

Glosowanierozpoe.zglo siq w dniu ..... lutego 2015r. o

itrwato do godz.
I. ROZLICZENIE KART DO GLOSOWANIA

1

Liczba wyborc6w uprawnionych do glosowania (umieszczonych w spisle,
z uwzglqd n ie n ie m dod atkowych form u I azy) w chwili zakofl czen ia
olosowania

2

Komisja otzymala kart do glosowania

3

Nie wykozystano kart do glosowania

4

Liczba wyborc6w, kt6rym wydano karty do glosowania (liczba podpis6w
wspLsie oraz adnotacje ,,odmowa podpisu")

tI. USTALENTE WYNIKOW GLOSOWANIA
Komisja stwierdzila, 2e pieczqcie na urnie pozostaly nie naruszone.
Po wyjqciu kart z urny Komisja ustalila na ich podstawie nastqpujqce wyniki glosowania:
5

Liczba kart wyjqtych z urny

6

Liczba kart niewa2nych (innych ni2 urzgdowo ustalone lub nieopatrzonych
pieczqciq okrqgowej komi sji wyborczej)

7

Liczba kart wa2nych

I

Liczba glos6w niewa2nych (z kart wa2nych)

8a

w tym liczba glos6w niewa2nych z powodu postawienia znaku ,X" obok
nazwiska dw6ch kandydat6w

8b

w tym liczba glosow niewa2nych z powodu niepostawienia znaku
obok nazwiska 2adnego kandydata

I

Liczba glos6w wa2nych oddanych lqcznie na wszystkich kandydat6w
(z kart wa2nych)

,,X"

10.

Na poszczeg6lnych kandydat6w na radnych oddano nastgpujqce liczby glos6wwa2nych:

Lp.

Nazvvisko i imig - imiona

Liczba glos6w wa2nych

1

2.

3.

4.

5.

I

Uwaga! Suma glos6w oddanych na wszystkich kandydatow (rubryka ,,Razem") iglos6w niewa2nych (pkt 8) musi byc r6wna liczbie
z pkt 7, czyli liczbie kart wa2nych.
ilt. KOMISJA STWI ERDZILA, 2E..
11

Na radnych Mlodzie2owej Rady Miasta Dzialdowo zostaliwybrani:

Naaliskoiimiq-imiona

kt6rzy uzyskali kolejno najwigkszq ilo6c glos6w w okrqgu.

12.

Poniewa2 nizejwymienieni kandydaci uzyskali r6wne liczby glos6w:
Naanrisko i imig - imiona

pzeprowadza sig kolejne wybory.
!!I. I..[WAGI I ADNOTACJE

13. Adnotacje o wniesieniu pzez czlonk6w Komisji uwag z wymienieniem zazut6w, je2eli nie ma, wpisad ,brakzazut6rf': ......
14.1lnne uwagi; je2eli nie ma, \,vpisa6 ,brak uwag'l ......

Pzy spozqdzeniu protokolu obecni byli czlonkowie Komisji:
1)

(podpts)

2)

(podpis)

3)

(PodPts)

4)

(podpis)

5)

(podpis)

(pieczq6)

1
a

Niepotzebne skreSli6lub pominq6
Je2eli treS6 dotyczaca danego punktu protokotu nie mie6ci sig na formul arzu,
punkcie protokolu.

I

nale\

doQczy6 iq do protokotu , zaznaczaiqc to w odpowiednim B U

R

Grzegorz

Zalacznik nr 9
do iarzqdzenia m

lfi.n0rc

Burmistza Miasta Dzialdowo
z dnia .?!rstycznia 2015r.

- WZOR (Format A5) -

Okrqg wyborczy nr

.

do wyboru Mlodziezowej Rady Miasta Dzialdowo

KARTA DO GLOSOWANIA

dniu

w wyborach do Mlodzie2owej Rady Miasta Dzialdowo w

......

r.

KANDYDACI NA RADNYCH
01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

[]

tr
tr
tr
tr
[]

tr
tr
tr
tr

(naauisko i imiq

- imiona)

(nazwisko i imiq

- imiona)

r

INFORMACJA
Glosowa6 mo2na na jednego kandydata, stawiajqcznak "X" w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata,
na ktorego wyborca gtosuje.
Postawienie znaku "X" w wigcej niz 1 kratce lub niepostawienie znaku "X" w Zadnej kratce powoduje niewa2noSc
glosu.

,,M
crzeso\!rowinski

