
                                                                                                                        Załącznik nr 4 do Regulaminu działania

                                                                                                                      Okręgowej Komisji Wyborczej  

PROTOKÓŁ KOMISJI MANDATOWO-SKRUTACYJNEJ

Z ZEBRANIA REJONU WYBORCZEGO NR …… 

w dniu………….

I. Komisja  Mandatowo  -  Skrutacyjna  wybrana  na  zebraniu  wyborczym  Rejonu

Wyborczego Nr …………….  ukonstytuowała się w następujący sposób:

         Przewodniczący:  …………………………………………………………..

Członkowie: …………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

II. Po  sprawdzeniu  rejestru  członków  rejonu  wyborczego  Komisja  Mandatowo-

Skrutacyjna stwierdza, że:

1. Uczestnicy zebrania wyborczego zostali prawidłowo/nieprawidłowo* powiadomieni o

terminie i miejscu zebrania rejonu wyborczego.

2. Liczba  uprawnionych  do  głosowania  (członków  rejonu  wyborczego  posiadających

czynne prawo wyborcze) ..…………….

3. Liczba mandatów ………………….

(w  przypadku  głosowania  odrębnie  na  pielęgniarki  i  położne  podać  liczbę  mandatów

przypadających na delegatów wykonujących dany zawód)

III. Przyjęto zgłoszenia kandydatów:

(lista kandydatów zgodnie z kartą zgłoszenia kandydata w porządku alfabetycznym)

L.p.                    Imię i nazwisko     P        A       Miejsce pracy

1. ..................................................... ......................................................................................

2. ..................................................... ............. ................ .......................................................

3. ..................................................... ............. ................ .......................................................

4. ..................................................... ............. ................ .......................................................

5. ..................................................... ............. ................ .......................................................

6. ..................................................... ............. ................ .......................................................

7. ..................................................... ............. ................ .......................................................

8. ..................................................... ............. ................ .......................................................



9. ..................................................... ............. ................ .......................................................

10. ................................................... ............. ................ .......................................................

IV. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania, 

w których umieściła kandydatów w kolejności alfabetycznej.

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna przypomniała zasady głosowania i wydała karty do 

głosowania uprawnionym uczestnikom zebrania wyborczego.

Po zakończonym głosowaniu Komisja Mandatowo-Skrutacyjna przeliczyła:

1. liczba wydanych kart do głosowania………….,

2. liczba oddanych głosów………….,

3. liczba oddanych głosów ważnych …………,

4. liczba głosów nieważnych……………,

5. liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów:

Imię i nazwisko      Liczba głosów

1. ........................................................      .........................................................

2. ........................................................      .........................................................

3. ........................................................      .........................................................

4. ........................................................      .........................................................

5. ........................................................      .........................................................

W związku z otrzymaniem jednakowej liczby głosów …………….. przez*

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

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

3. …………………………………………………………………………………………………………………………

kwalifikującej  ich  do  ……………………….  ostatniego  mandatu,  przeprowadzono  dodatkowe

głosowanie, w wyniku którego delegatem został: ……………………….. uzyskawszy ...........……………

głosów.

Komisja  Mandatowo-Skrutacyjna  zabezpieczyła  karty  do  głosowania  

w zaklejonej kopercie.



V. Delegatami  …  kadencji  wybranymi  na  Okręgowy  Zjazd  OIPiP  w  ………………  

w Rejonie Wyborczym Nr …………………………. zostali:

Nazwisko i imię: (w porządku alfabetycznym)

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

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

3. …………………………………………………………………………………………………………………………

4. …………………………………………………………………………………………………………………………

5. …………………………………………………………………………………………………………………………

6. …………………………………………………………………………………………………………………………

7. …………………………………………………………………………………………………………………………

8. …………………………………………………………………………………………………………………………

9. …………………………………………………………………………………………………………………………

10. ………………………………………………………………………………………………………………………

Załączniki do protokołu:

1. Rejestr  wyborców  rejonu  wyborczego  wraz  z  podpisami  obecnych  na  zebraniu

wyborczym.

2. Zabezpieczone karty do głosowania.

3. Zawiadomienie o zebraniu w rejonie wyborczym.

Przewodniczący i członkowie 

Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej:

Imię i nazwisko Podpis

1. Przewodniczący …………………………………………………. ………………………………… 

2. Członek  …………………………………………………. ………………………………… 

3. Członek …………………………………………………. ………………………………… 

4. Członek …………………………………………………. ………………………………… 

* niepotrzebne skreślić




