
Za cznik do uchwa y nr 81/2019
Pa stwowej Komisji Wyborczej
z dnia 5 sierpnia 2018 r. (poz. …)

Zg oszenie kandydatów na cz onków
terytorialnych komisji wyborczych

w wyborach uzupe niaj cych do Rady Gminy/Miejskiej/Miasta*..................................................,
(nazwa gminy, miasta)

zarz dzonych na dzie  ....... - ........- 20.... r.

Nazwa komitetu wyborczego

Zg oszenia dokonuje
(zaznaczy  w ciwe)

pe nomocnik wyborczy osoba upowa niona przez pe nomocnika
wyborczego

Dane osoby dokonuj cej zg oszenia kandydatów na cz onków komisji
Imi Drugie imi Nazwisko

Adres
zamieszkania:

Powiat Gmina Miejscowo

Ulica Nr
domu

Nr
lokalu

Poczta Kod
pocztowy

-
Numer ewidencyjny
PESEL

Numer
telefonu

Adres e-mail

Dokonuj zg oszenia kandydatów na cz onków terytorialnych komisji wyborczych

Nazwa odpowiedniej terytorialnej
komisji wyborczej (wojewódzka, powiatowa,
miejska, gminna, dzielnicowa)

Nazwa miejscowo ci/dzielnicy W

....................................... dnia ..................20..... r .                                                .....................................................
(miejscowo )                                                                                                                              (podpis osoby dokonuj cej zg oszenia)

UWAGA!
Osoba dokonuj ca zg oszenia z upowa nienia pe nomocnika komitetu wyborczego do cza do zg oszenia upowa nienie lub jego
kopi  (z orygina em do wgl du);
Wype nia osoba przyjmuj ca zg oszenie
Data
zg oszenia

_ _ 2 0 Godzina
zg oszenia   :

Liczba zg oszonych kandydatów

.........................................................................................
(czytelny podpis osoby przyjmuj cej zg oszenie)

* Niepotrzebne skre li                                                                                                                 Strona nr 1



Za cznik do zg oszenia
KANDYDAT NA CZ ONKA …………………………………………. KOMISJI WYBORCZEJ

(miejskiej, gminnej)

W ……………………………………………..
(nazwa miejscowo ci)

Dane kandydata na cz onka komisji

Imi Drugie imi

Nazwisko

Adres zamieszkania
(zgodny z adresem uj cia
w rejestrze wyborców)

Gmina Miejscowo

Ulica Nr domu Nr lokalu

Poczta Kod
pocztowy -

Numer
ewidencyjny
PESEL

Numer
telefonu

Adres e-mail

wiadczam, e wyra am zgod  na powo anie mnie w sk ad wskazanej wy ej komisji oraz, e posiadam
prawo wybieralno ci do Sejmu i spe niam pozosta e wymogi okre lone w Kodeksie wyborczym.

....................................... dnia ..................20..... r.                        ...............................................
(miejscowo )                                                                                                                           (podpis kandydata na cz onka komisji)
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Za cznik do zg oszenia
KANDYDAT NA CZ ONKA …………………………………………. KOMISJI WYBORCZEJ

(miejskiej, gminnej)

W ……………………………………………..
(nazwa miejscowo ci)

Dane kandydata na cz onka komisji

Imi Drugie imi

Nazwisko

Adres zamieszkania
(zgodny z adresem uj cia
w rejestrze wyborców)

Gmina Miejscowo

Ulica Nr domu Nr lokalu

Poczta Kod
pocztowy -

Numer
ewidencyjny
PESEL

Numer
telefonu

Adres e-mail

wiadczam, e wyra am zgod  na powo anie mnie w sk ad wskazanej wy ej komisji oraz, e posiadam
prawo wybieralno ci do Sejmu i spe niam pozosta e wymogi okre lone w Kodeksie wyborczym.

....................................... dnia ..................20..... r.                        ...............................................
(miejscowo )                                                                                                                           (podpis kandydata na cz onka komisji)

Strona nr …


