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Zalacznlk nr 8

WZOR
ZGODA N A PRZYJI;CIE PEt NOMOCNICTWA DO GtOSOWAN IA W WYBORACH
DO ORGANOW STANOWIJ\CYCH JEDNOSTE K SAMORZJ\DU TERYTORIALNEGO
ORAZ WOJTOW, BURMISTRZOW I PREZYDENTOW MIAST

Miejsce skladania

•

W6jtlBurmistrzlPrczydcnt Miasta , do ktorcgo kierowany jest wniosek:

..

Wyrazam zgodf na przyjecie pelnomocnictwa do glosowania w wyborach do organow
jednpstek ~a.ino r~~d u terytorialnego zarzadzonych na (podac date wyborow) :
Dane osoby, ktora wv raz ila zzode na przyjecie pelnomocnictwa
Imie (imiona):
Nazwisko:

I Data urodzcnia (dzieti-miesiac-rok):

Imie ojca:

Numcr PESEL (a dla obywatela UE nicbedqcego obywatelern polskim - nr paszportu lub nazwa i nr inncgo dokumentu
stwierdzajacego tozsamosc):
Adres zamicszkania:

Osoba, kt6 ra wyraz ila zgod~ na przyjecie pe lnomo cnictwa , jest dla wyb orcy wstepnym •••,
zstepnyrn ****, malzon kiem, bratem, sio stra alba osoba pozostajaca w sto sunku przyspos obie nia,
opieki alba kurateli:

NIE •
Dane wyborcy udzielajacego petnomocnictwa do etosowania
TA K

Irnie (imiona):
Nazwisko:
Irnie ojca:

I Data urodzenia (dzien-miesiqc-rok):

Numcr PESEL (a dla obywatcla UE niebedacego obywatelern polskim - nr paszportu lub nazwa i nr inncgo dokumentu
stwicrdzajacego tozsamosc):
Adres zamicszkania:
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Oswladezenia i wnioski
Prosze 0 pozostawienie aktu pelnornocnictwa
gminy/doreczenie na wskazany pon izej adres

do

glosowania

do

odb ioru

w

urzedzie

Inforrn uje, ze wyrazilam/wyrazilern juz zgode na przyjecie pelnomocnictwa do glosowania od (nalezy
p odac imie i nazwisko. Ill/mer PESEL - a d/a obywatela UE niebedqcego obywatelent po/skim - nr paszportu lub na:lI'lt
i nr innego dokum ent u stwierdzajqcego toi samosc - ora: adres zainieszkania wyborcy) :

Oswiadczam, ze wszystkie powyzsze dane SCI. zgodne z prawda ,
Data wypelnienia (dzien -miesiac -rok) :

I - I

I - I

Podp is osob y, kt6ra wyrazila zgode na przyj ecie pelnomocnictwa:

Pouczenie
W wyborach w6jta, burmistrza, prezydenta mias ta, akt pelnomocnictwa do glosowania sporzadzony :
- przed dniem pierwszego glosowania (tzw. I tura) uprawn ia rowniez do oddania glosu w glosowaniu
ponownym (tzw . II tura), 0 ile zostanie ono przeprowadzone,
- po dniu pierwszego glosowania uprawni a wylacznie do oddania glosu w glosowaniu ponownym
(tzw. II tura), 0 ile zostanie ono przeprowadzone.
W przypadku udzielenia pelnornocnictwa do glosowania przez obywatela UE niebedacego
obywatelem polskim, nie obejmuje ono wybor6w do rady powiatu i wybor6w do sejmiku
woiewodztwa.

Adnotacie urzedowe
Uwagi:

Podp is przyjmujaccgo:

..

N iepotrzebne skreslic.
Rady gminy/miasta, rady miejs kiej , rady powiatu, sejmik u wo jcwodztwa, rady dzielnicy m.st, Warszawy oraz wojta,
bunnistrza i prc zydent a miasta.

••• Wstepnyrn jest ojcie c, matk a, dziad ek, babka

itd.

**** Zstepnyrn jest syn, corka, wnuk , wnuc zka itd.

