
ZARZĄDZENIE NR 5/2021 

KOORDYNATORA WYBORÓW DO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W DRZEWICY 

 

z dnia 16 listopada 2021 r. 

 

w sprawie określenia wzoru protokołu z przeprowadzonego głosowania w ramach wyborów  

do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drzewicy zarządzonych na dzień 18 listopada 2021 roku 

 

 

Na podstawie §17 ust. 7 pkt 4 lit. f Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drzewicy przyjętego Uchwałą  

Nr XXXVI/256/2021 Rady Miejskiej w Drzewicy z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany Załącznika  

Nr 1 do Uchwały Nr XIII/113/2019 Rady Miejskiej w Drzewicy z dnia 27 września 2019 r. w sprawie utworzenia 

Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drzewicy (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz. 4396) zarządzam, co 

następuje: 

 

§1. Określam wzór protokołu z przeprowadzonego głosowania w ramach wyborów do Młodzieżowej Rady 

Miejskiej w Drzewicy zarządzonych na dzień 18 listopada 2021 roku, który stanowi załącznik nr 1 do 

zarządzenia.  

 

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 

 

KOORDYNATOR WYBORÓW 

do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drzewicy 

 

Dominik Niemirski 

Zastępca Burmistrza Drzewicy 

 

  



Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr 5/2021 

Koordynatora wyborów  

do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drzewicy 

z dnia 16 listopada 2021 r. 

 

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA  

w wyborach na radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drzewicy 

zarządzonych na dzień 18 listopada 2021 roku 

 

sporządzony dnia ………………. roku przez Szkolną Komisję Wyborczą przy …………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

(nazwa szkoły) 

 

Liczba osób uprawnionych do głosowania:  

Liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu (liczba wydanych kart):  

Liczba kart wyjętych z urny po zakończeniu głosowania:  

Liczba głosów ważnych  

Liczba głosów nieważnych  

Liczba pustych kart  

  

Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów ważnych: 

L.p. Imię i nazwisko kandydata 
Liczba oddanych 

głosów 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał/a i został/a wybrany/a radnym/ą Młodzieżowej Rady Miejskiej 

w Drzewicy: 

L.p. Imię i nazwisko kandydata 
Liczba oddanych 

głosów 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Adnotacje o wniesieniu przez członków komisji uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów: 

(jeżeli nie ma wpisać „brak zarzutów”) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Inne uwagi: 

(jeżeli nie ma wpisać „brak uwag”) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Przy sporządzeniu protokołu obecni byli: 

 

1) ……………………………………………………………………….. – przewodniczący  
(podpis członków komisji) 

 

2) ……………………………………………………………………….. – członek 

 

3) ……………………………………………………………………….. – członek  

 

4) ……………………………………………………………………….. – członek  

 

5) ……………………………………………………………………….. – członek  

 

6) ……………………………………………………………………….. – członek  

 

7) ……………………………………………………………………….. – członek 


