
Załącznik nr 18 

 

REGIONALNA KOMISJA WYBORCZA  

REGIONU …………………………………. 

PROTOKÓŁ USTALENIA WYNIKU WYBORÓW  

NA PRZEWODNICZĄCEGO REGIONU 

 

Regionalna Komisja Wyborcza  na podstawie ............... Protokołów wyników głosowania i wyników wyborów w 

obwodzie doręczonych przez Powiatowe Komisje Wyborcze//i przeliczeniu głosów oddanych w wyborach na 

Przewodniczącego regionu
1
, stwierdza, że: 

a) następujący kandydat na Przewodniczącego regionu otrzymał najwięcej oddanych głosów ważnych, 

wobec czego został wybrany na Przewodniczącego regionu: 

        ........................................................................................................                 .... ..................... 
 (nazwisko i imię — imiona) (liczba głosów) 

b) w związku z tym, że .................... kandydatów otrzymało równą największą liczbę głosów 

uprawniającą do uzyskania mandatu, zaś jeden z tych kandydatów ma najdłuższy staż członkowski w 

Platformie, na Przewodniczącego regionu został wybrany: 

        ............................................................................................................................. ..................... 
 (nazwisko i imię — imiona)  

członek Platformy od ………………………………………………… 
 ( data wstąpienia do Platformy) 

c) w związku z tym, że .................... kandydatów otrzymało równą największą liczbę głosów, 

uprawniającą do uzyskania mandatu, a ponadto mają taki sam staż członkowski w Platformie — 

przeprowadzono losowanie, w wyniku którego Przewodniczącym regionu został: 
        .................................................................................................................................................
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WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO REGIONU – JEDEN KANDYDAT (PKT 11 

ZMIENIONY) 

 
11. Liczba głosów stanowiąca więcej niż połowę głosów ważnych wymagana dla wyboru Przewodniczącego regionu 

wynosi: …………. 

 

a) wymaganą liczbę głosów uzyskał i został wybrany na Przewodniczącego regionu 

………………………………………………………………………. 
                                                                           (nazwisko i imię – imiona) 

 

b) jedyny kandydat nie uzyskał wymaganej liczby …………………… głosów za wyborem, a zatem nie wybrano 

Przewodniczącego regionu.
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UWAGI I ADNOTACJE 

1.         Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów; jeżeli nie ma, 

wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania”:  ........................................................................  

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

                                                           
1
 Niewłaściwe skreślić  

2
 j.w. 

3
 j.w. 



—     — 

 

2.
 

 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków Komisji z wymienieniem konkretnych zarzutów; jeżeli nie ma, 

wpisać „brak zarzutów”:   ..........................................................................................................................................  

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

3.        Przebieg i wynik ewentualnego powtórnego liczenia głosów ……………………………………………………… 

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

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

 4.      Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”:  ........................................................................................................  

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

5.       Opis przebiegu losowania, o którym mowa powyżej: ……………………………. ...................................................  

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

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

 

Przy sporządzeniu protokołu obecni byli członkowie Komisji: 

1)  .....................................................................................................  .............................................................  
 (nazwisko i imię — imiona, funkcja w Komisji) (podpis) 

2)  .....................................................................................................  .............................................................  

3)  .....................................................................................................  .............................................................  

4)  .....................................................................................................  .............................................................  

5)  .....................................................................................................  .............................................................  

6)  .....................................................................................................  .............................................................  

7)  .....................................................................................................  .............................................................  

8)  .....................................................................................................  .............................................................  

9)  .....................................................................................................  .............................................................  

10)  .....................................................................................................  .............................................................  

11)  .....................................................................................................  .............................................................  

 


