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Przebieg wyborów: 

Prawo do głosowania: 

1. W głosowaniu moga wziąć udział wszyscy członkowie parafii, którzy mają ukończone 16 lat i 

otrzymali sakrament bierzmowania oraz są zarejestrowani w kartotece parafii. 

2. Czas głosowania – możesz głosować w okresie od soboty 24-ego marca do środy 11-ego 

kwietnia 2018, do godz. 18.30. 

3. Masz prawo do zachowania anonimowości w kwestii tego na kogo głosujesz. 

4. Rada parafialna/ksiądz proboszcz wskażą osoby, które zajmą się liczeniem głosów1. 

 

Jak przebiega głosowanie?: 

1. Wybranych ma zostać czterech członków i dwóch zastępców do rady parafialnej. 

2. W związku z powyższym możesz zakreślić maksymalnie sześć osób, na które chcesz 

zagłosować. 

3. Możesz zagłosować na mniejszą liczbę kandydatów, ale nie na większą. 

4. Kartę do głosowania z zakreślonymi imionami kandydatów należy włożyć do czystej koperty i 

zamknąć. 

5. Czysta kopertę należy włożyć do kolejnej koperty, którą należy zakleić. 

6. Na kopercie zewnętrznej należy podać imię i nazwisko, adres i datę urodzenia osoby 

oddającej głos (prosimy o wyraźną pisownię, jeżeli imie i nazwisko będą nieczytelne, karta nie 

weźmie udziału w głosowaniu). 

7. Jeżeli kilka osób używa tej samej koperty do wysłania głosów należy podać na kopercie 

zewnętrznej dane wszystkich osób głosujących – w celu uniknięcia wielokrotnego oddania 

głosów przez jedną osobę. 

8. Dane osób podanych na kopercie zewnętrznej są sprawdzane z rejestrem członków. 

9. Sprawdzone koperty są otwierane i wszystkie koperty z wypełnionymi kartami do głosowania 

są zbierane w jednym miejscu i mieszane dla zapewnienia anonimowości. 

 

Skreślanie, łączenie oraz dopisywanie nowych nazwisk na karcie głosującej , powoduje nieważność 

karty do głosowania. 

Kartę do głosowania można wysłać pocztą lub wrzucić do urny wyborczej znajdującej się w kościele. 

                                                           
1 Głosy są podliczane raz w czasie trwania okresu wyborczego, a reszta głosów w dzień wyborów. 


