
Zał�cznik nr 5 

...................................., dnia ..................... 2006 r. 
(miejscowo��) 

............................................... Komisja Wyborcza 
(nazwa komisji) 

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

ZGŁOSZENIE 
kandydata na ..................................................................................... 

(wójta, burmistrza, prezydenta) 

........................................................................................................ 
(gminy/miasta – nazwa) 

I. W imieniu Komitetu Wyborczego ..................................................................................................... 
(nazwa) 

 ............................................................................................................................................................. 
z siedzib� ............................................................................................................................................ 

(adres siedziby komitetu wyborczego) 

- jako pełnomocnik wyborczy Komitetu Wyborczego*) 
- jako osoba upowa�niona przez pełnomocnika wyborczego Komitetu Wyborczego*) 
............................................................................................................................................................. 

(imi�-imiona, nazwisko osoby dokonuj�cej zgłoszenia) 

zamieszkały(a) ................................................................................ nr telefonu ................................ 
(dokładny adres) 

e-mail ................................. 

zgłaszam 

kandydata na ............................................................................ .......................................................... 
 (wójta, burmistrza, prezydenta) (gminy/miasta- nazwa) 

............................................................................................................................................................. 
(imi�-imiona, nazwisko kandydata) 

wiek ............, wykształcenie ....................................................................................., zamieszkałego  
 (lat) (poda� jakie: podstawowe, �rednie, wy�sze) 

.............................................., członka*) ............................................................................................,  
 (nazwa miejscowo�ci) (nazwa partii politycznej, do której nale�y kandydat) 

który nie nale�y do �adnej partii politycznej.*) 
 
II. Jednocze�nie wnosz� o oznaczenie kandydata na urz�dowych obwieszczeniach nast�puj�c�(ym) 

nazw�/skrótem nazwy*) partii politycznej lub organizacji popieraj�cej kandydata ........................... 
............................................................................................................................................................. 

(nazwa lub skrót nazwy nieprzekraczaj�ca 40 znaków drukarskich, wliczaj�c spacje) 
III. Wnosz� o oznaczenie kandydata na urz�dowych obwieszczeniach oraz na karcie do głosowania 

nast�puj�c� nazw�/skrótem nazwy*) Komitetu Wyborczego .......................................................... 
 .......................................................................................................................................................... 

(nazwa lub skrót nazwy nieprzekraczaj�ca 40 znaków drukarskich) 
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IV. Informuj�, �e Komitet Wyborczy uzyskał prawo zgłaszania kandydata na ...................................,  

(wójta, burmistrza, prezydenta) 

 poniewa� w wyborach do Rady .............................................  
  (nazwa: rady gminy/miejskiej) 

 zarejestrował listy kandydatów na radnych w co najmniej połowie okr�gów wyborczych, to jest 
w okr�gach wyborczych nr ......, nr ........, nr ........, nr ........, nr ......... rejestruj�c w ka�dym z tych 
okr�gów liczb� kandydatów nie mniejsz� od liczby radnych wybieranych w ka�dym z tych 
okr�gów. 

 
V. Do zgłoszenia kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta zał�czam: 

1) Upowa�nienie do zgłaszania kandydata na wójta w imieniu Komitetu Wyborczego 
wystawione przez pełnomocnika wyborczego Komitetu Wyborczego (je�eli zgłoszenia 
kandydata dokonuje osoba upowa�niona przez pełnomocnika wyborczego Komitetu 
Wyborczego), *) 

2) O�wiadczenie kandydata o wyra�eniu zgody na kandydowanie oraz o posiadaniu prawa 
wybieralno�ci, 

3) Pismo organu statutowego partii politycznej/organizacji społecznej*) potwierdzaj�ce 
poparcie dla kandydata na wójta. 

...................................................................... 
(podpis osoby dokonuj�cej zgłoszenia) 

 
                                              
*) niepotrzebne skre�li� 


