
 
 
 

INFORMACJA 
O SPOSOBIE GŁOSOWANIA 

 
Załącznik do uchwały  

PKW z dnia 11.10.2010r. 
 
 

I. W WYBORACH DO RADY GMINY W GMINIE LICZ ĄCEJ DO  
20 000 MIESZKAŃCÓW 
 

•  karta do głosowania jest koloru białego 
• moŜna głosować na tylu kandydatów, ilu radnych jest wybieranych w okręgu 

wyborczym lub na mniejszą liczbę kandydatów 
•  wyborca głosuje stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwisk 

kandydatów z jednej listy lub z róŜnych list 
 
 

Głos jest niewaŜny, jeŜeli wyborca: 
•  odda głos na większą liczbę kandydatów niŜ liczba radnych wybieranych 

w okręgu wyborczym 
•  nie postawi znaku „x” przy nazwisku Ŝadnego kandydata (w Ŝadnej kratce) 
•  postawi znak „x” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata skreślonego 

z listy kandydatów 
•  postawi znak „x” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy 

kandydatów, której rejestrację uniewaŜniono 
 
 

II. W WYBORACH DO RADY POWIATU 
 
•  karta do głosowania jest koloru Ŝółtego 
• wyborca głosuje stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska 

jednego kandydata z jednej tylko listy kandydatów 
 

Głos jest niewaŜny, jeŜeeeeli wyborca: 
 
•  odda głos na kandydatów z róŜnych list kandydatów 
•  nie postawi znaku „x” przy nazwisku Ŝadnego kandydata (w Ŝadnej kratce) 
•  postawi znak „x” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata skreślonego 

z listy kandydatów 
•  postawi znak „x” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy 

kandydatów, której rejestrację uniewaŜniono 
 



 
 

III. W WYBORACH DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
 
•  karta do głosowania jest koloru niebieskiego 
•  wyborca głosuje stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska 

jednego kandydata z jednej tylko listy kandydatów 
 

Głos jest niewaŜny, jeŜeli wyborca: 
 
•  odda głos na kandydatów z róŜnych list kandydatów 
•  nie postawi znaku „x” przy nazwisku Ŝadnego kandydata (w Ŝadnej kratce) 
•  postawi znak „x” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata skreślonego 

z listy kandydatów 
•  postawi znak „x” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy 

kandydatów, której rejestrację uniewaŜniono 
 
 
 

IV.  W WYBORACH WÓJTA – BURMISTRZA 
 
•  karta do głosowania jest koloru róŜowego 
•  wyborca głosuje stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska 

tylko jednego kandydata 
 

Głos jest niewaŜny, jeŜeli wyborca: 
 
•  odda głos na więcej niŜ jednego kandydata 
•  nie postawi znaku „x” przy nazwisku Ŝadnego kandydata (w Ŝadnej kratce) 
 
 
 
 
 


