
Załącznik nr 3 

do Zarządzenia nr 317/2022 

Burmistrza Miasta Lublińca 

z dnia 14 października 2022 r. 

 

PROTOKÓŁ WYNIKÓW Z PRZEPROWADZONYCH WYBORÓW  

DO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA LUBLIŃCA KADENCJI 2022-2024 

 

W dniu …………… 2022 roku, w godzinach…………………., Komisja Wyborcza w składzie: 

1. …..................................................... – Przewodniczący/a Komisji Wyborczej 

2. ….....................................................– Członek Komisji Wyborczej 

3. ….....................................................– Członek Komisji Wyborczej 

przeprowadziła wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca kadencji 2022-2024.   

 

Ustalenie wyników głosowania: 

1. Liczba uprawnionych do głosowania (tj. posiadających czynne prawo wyborcze): ………….. 

2. Do głosowania przystąpiło (liczba wydanych kart do głosowania): ……………..  

3. Liczba oddanych głosów: …………………… 

w tym:  

• głosów ważnych: ……….. 

• głosów nieważnych: ………. 

4. Frekwencja wyborcza wyniosła ……….…….…..%. 

 

Poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę ważnych głosów: 

LISTA NR 1 
KANDYDACI W WIEKU 13-15 LAT 

Lp. 
Nazwisko i imię 

kandydata 
(z najwyższym wynikiem) 

Nazwa szkoły/zespołu 

szkół/uczelni 
Klasa 

Liczba głosów 

ważnych 

oddanych na 

kandydata 

Uwagi 

Komisji 

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

2.  ……………………………. …………………………… ……. ……  

3.  ……………………………. …………………………… ……. ……  

4.  …………………………… …………………………… ……. ……  

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

 

LISTA NR 2 
KANDYDACI W WIEKU 16-21 LAT 

Lp. 
Nazwisko i imię 

kandydata 
(z najwyższym wynikiem) 

Nazwa szkoły/zespołu 

szkół/uczelni 
Klasa 

Liczba głosów 

ważnych 

oddanych na 

kandydata 

Uwagi 

Komisji 

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

2.  ……………………………. …………………………… ……. ……  



3.  ……………………………. …………………………… ……. ……  

4.  …………………………… …………………………… ……. ……  

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

 

Pouczenie: 

• W skład Młodzieżowej Rady wchodzi 13 członków, zwanych Radnymi Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca. 

• Mandaty podzielone są na dwie listy zgodnie z wiekiem kandydatów: 

1. 13-15 lat - lista nr 1 (5 mandatów); 
2. 16-21 lat - lista nr 2 (8 mandatów). 

• Jeżeli w wyniku wyborów do Młodzieżowej Rady wybrano mniej niż 13 Radnych, wówczas podział mandatów, 

o których mowa powyżej następuje proporcjonalnie. 

• Jeżeli obsadzenie mandatu na danej liście, o której mowa powyżej jest niemożliwe z powodu braku kandydatów 

na tej liście, dopuszcza się możliwość obsadzenia mandatu kandydatem z drugiej listy z najwyższymi wynikami, 

który nie został wybrany. 
• Radnymi zostają kandydaci, którzy otrzymają kolejno najwyższą liczbę głosów, zgodnie z liczbą mandatów 

przypadających w obrębie danej listy. 

• W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów, o przyznaniu mandatu 

Radnego decyduje losowanie przeprowadzone przez Komisję Wyborczą. Losowanie, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym dotyczy obsadzenia tylko ostatniego wolnego mandatu w obrębie danej listy. 

 

Uzasadnienie: 

• podziału mandatów w obrębie danej listy, w przypadku, gdy wybrano mniej niż 13 Radnych  

• obsadzenia mandatów na danej liście, w przypadku braku kandydatów na tej liście 

• w przypadku przeprowadzenia losowania 

 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Najwyższą liczbę głosów, zgodnie z liczbą mandatów przypadających w obrębie danej listy 

zdobyli/ły, otrzymując MANDAT RADNEGO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA LUBLIŃCA: 

 

Lp. 
Nazwisko i imię kandydata 

(uszeregowanie alfabetyczne) 
Nazwa szkoły/zespołu 

szkół/uczelni 

Liczba głosów ważnych 

oddanych na kandydata 

1.  …………………………….. …………………………… …… 

2.  ……………………………. …………………………… …… 

3.  ……………………………. …………………………… …… 

4.  …………………………… …………………………… …… 

5.  …………………………….. …………………………… …… 

          

Lubliniec, dn.…………………                         …...………………….………………………… 

     Przewodniczący/a Komisji Wyborczej 

     Pozostali Członkowie Komisji Wyborczej: 

1. ………………………………………………….. 

2. ………………………………………………….. 

Załączniki: 

1. Karty do głosowania 

 


