
 

Zgłoszenie kandydata (ów) na członka (członków) obwodowej komisji wyborczej 

(obwodowych komisji wyborczych w Gminie Złotów w wyborach do Sejmu i do Senatu, 

 

zarządzonych na dzień 6 lutego 2011 r. (wybory uzupełniające do Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej) 

Jako pełnomocnik
*
 — osoba upoważniona przez pełnomocnika

*
 Komitetu Wyborczego ......... 

....................................................................................................................................................... 
(nazwa komitetu wyborczego) 

zgłaszam kandydaturę(y): 

1) .............................................., zamieszkałego ......................................................................... 

(imię i nazwisko kandydata)  (adres — miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania) 

nr ewidencyjny PESEL 

           

do składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr ...... w .......................................... . 
(miejscowość) 

Ja, ..........................................................., oświadczam, że jestem ujęty/a w stałym rejestrze  
(imię i nazwisko) 

wyborców Gminy Złotów i wyrażam zgodę na powołanie mnie w skład wskazanej wyżej 

Obwodowej Komisji Wyborczej. 

.......................                                                            ................................................ 
(data)                                                                                        (podpis kandydata na członka Komisji) 

2) .............................................., zamieszkałego ......................................................................... 

(imię i nazwisko kandydata)  (adres — miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania) 

nr ewidencyjny PESEL 

           

do składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr ...... w .......................................... . 
(miejscowość) 

Ja, ..........................................................., oświadczam, że jestem ujęty/a w stałym rejestrze  
(imię i nazwisko) 

wyborców Gminy Złotów i wyrażam zgodę na powołanie mnie w skład wskazanej wyżej 

Obwodowej Komisji Wyborczej. 

.......................                                                            ................................................ 
(data)                                                                                        (podpis kandydata na członka Komisji) 
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3) .............................................., zamieszkałego ......................................................................... 

(imię i nazwisko kandydata)  (adres — miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania) 

nr ewidencyjny PESEL 

           

do składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr ...... w .......................................... . 
(miejscowość) 

Ja, ..........................................................., oświadczam, że jestem ujęty/a w stałym rejestrze  
(imię i nazwisko) 

wyborców Gminy Złotów i wyrażam zgodę na powołanie mnie w skład wskazanej wyżej 

Obwodowej Komisji Wyborczej. 

.......................                                                            ................................................ 
(data)                                                                                        (podpis kandydata na członka Komisji) 

4) .............................................., zamieszkałego ......................................................................... 

(imię i nazwisko kandydata)  (adres — miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania) 

nr ewidencyjny PESEL 

           

do składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr ...... w .......................................... . 
(miejscowość) 

Ja, ..........................................................., oświadczam, że jestem ujęty/a w stałym rejestrze  
(imię i nazwisko) 

wyborców Gminy Złotów i wyrażam zgodę na powołanie mnie w skład wskazanej wyżej 

Obwodowej Komisji Wyborczej. 

.......................                                                            ................................................ 
(data)                                                                                        (podpis kandydata na członka Komisji) 

5) .............................................., zamieszkałego ......................................................................... 

(imię i nazwisko kandydata)  (adres — miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania) 

nr ewidencyjny PESEL 

           

do składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr ...... w .......................................... . 
(miejscowość) 
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Ja, ..........................................................., oświadczam, że jestem ujęty/a w stałym rejestrze  
(imię i nazwisko) 

wyborców Gminy Złotów i wyrażam zgodę na powołanie mnie w skład wskazanej wyżej 

Obwodowej Komisji Wyborczej. 

.......................                                                            ................................................ 
(data)                                                                                        (podpis kandydata na członka Komisji) 

 

  ............................... ................................................. 
(data)  (podpis zgłaszającego) 

.............................................................. 
(czytelnie imię, nazwisko 

i funkcja osoby dokonującej zgłoszenia) 

______________ 

*Niepotrzebne skreślić. 

Uwaga!!! 

W celu ułatwienia kontaktu wskazane jest podanie numerów telefonów osoby zgłaszającej 

oraz kandydatów na członków komisji. Nie jest to jednak obowiązkowy element zgłoszenia. 

 


