
"'''''''''''''''' dnia
(miejscowosc) , 200... r.

Komisja Wyborcza
(nazwa komisji)

w ..................................................

ZGLOSZENIE
listy kandydatów na radnego(ych) w okregu wyborczym nr ............

w wyborach uzupelniajacych do """'''''''''''''''''''''''''''''''''''''' """""""'" .......
(nazwa rady)

L W imieniu Komitetu Wyborczego """"""""'" " ... """"""""

(nazwa) """

... ..." '''''''''''''' ,.. '"'''''''''''''''''''''''''''''''''' ..................................

z siedziba """"""'"'''''''''''''''''''' '"'' """""""" """""""

(adres siedziby komitetu wyborczego)

jako pelnomocnik wyborczy Komitetu Wyborczego *)
jako osoba upowazniona przez pelnomocnika wyborczego Komitetu Wyborczego *)

.., (i;ci~~~i'~~'~;k~ ~b~'ci~k~~~ja~j'~l~;~~ci~)' """"""""""" ',""""'''''',,,

zanrieszkaly(a) """" ""'" nr telefonu '"''''''

(dokladny adres)

~~_;';'=-uMl;.': "':::','/"/"/"/"N/;;,',','

ze-,laszam .,
wokreguwyborczymnr nastepujacalistekandydatównaradnego(ych)do ''''''''''''''''''''

""'"'''''''''' '"''''''''''''''''

(nazwa rady)

w wyborach uzupelniajacych zarzadzonych na dzien 200 r.

Lista kandydatów na radnego(ych):

1. , """""""'''''''''''''''''''''''''''''''' wiek zamieszkaly(a) """'"'''''''''''''''''''' """""

(imie-imiona, nazwisko) (lat) (nazwa miejscowosci)

2. , , wiek zamieszkaly( a) " " "''''''''''

3. ..." wiek. .., zamieszkaly( a) "'" "''''''''''
itd.

II. Jednoczesnie wnosze o oznaczenie nastepujacego(ych) kandydata(ów) nazwa/skrótem nazwy*)

partii politycznej lub organizacji popierajacej kandydata:

popIerany przez,..................................................................
(imie-imiona., na...7wiskokandydata) (nazwa partii politycznej lub organizacji popierajacej kandydata)

.., ..., popIerany przez. """'"'''''''''''''''''' "'''' """"'"''

.. popIerany przez ... ........
Na potwierdzenie poparcia wymienionego(ych) kandydata(ów) przez partie polityczne
i organizacje przedkladam dokument(y)pochodzace odwlasciwych statutowo organów tych partii
politycznych i organizacji:
1. Pismo z dnia ..." " """""''''''''''''''''''''''''''

(nazwa wlasciwego statutowo organu partii lub organizacji i siedziba) """"""'"



- 2 -

.. o," o o o """""""""""""""""""h..

2. Pismo z dnia ., ...............
.. "'" o o' o.. 0""0"""""""

3. Pismo z dnia o' o."" ooo .........................

'''''' o" o... ..................

III. Do zgloszenia listy kandydatów na radnych zalaczam:

l) Postanowienie o przyjeciu zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Wyborczego,
2) Dokument stwierdzajacy ustanowienie pelnomocnika wyborczego,

3) Upowaznienie do zgloszenia list kandydatów na radnych w imieniu Komitetu Wyborczego
wystawione przez pelnomocnika wyborczego Komitetu Wyborczego Gezeli zgloszenia listy
kandydata( ów) dokonuje osoba upowazniona przez pelnomocnika wyborczego Komitetu
Wyborczego), *)

4) Wykaz osób popierajacych zgloszenie listy kandydatów na radnego(ych)
zawierajacy podpisów,

(liczba)

5) Pisma wymienione w pkt II potwierdzajace poparcie poszczególnego(ych) kandydata( ów)
na radnego(ych) przez partie polityczne i organizacje,

6) Oswiadczenie(a)""'''''''''' kandydata(ów)na radnego(ych)o wyrazeniu zgodyna kandydo-(liczba)

wanie oraz o posiadaniu prawa wybieralnosci,

7) Oswiadczenie(a) kandydata(ów) na radnego(ych) - obywateli Unii
(liczba)

Europejskiej niebedacych obywatelami polskimi o obywatelstwie, adresie i okresie
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o ostatnim adresie zamieszkania
w panstwie czlonkowskimUnii Europejskiej, którego kandydat jest obywatelem,*) .

8) """"'"'''''''''''''''''''''' zaswiadczenwydanych przez wlasciwy organ panstwa czlonkowskiego(liczba)

Unii Europejskiej, którego kandydat jest obywatelem, ze nie pozbawiono go prawa
wybieralnosci w tym panstwie lub ze organ ten nie posiada informacji o pozbawieniu go
tego prawa *).

.. o oo o.. ""'"'''''''''' .....
(podpis pelnomocnika wyborczego lub upowaznionej przez niego osoby)

*Jniepotrzebne skreslic


