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Zalacznlk nr 4

WZOR WNIOSKU 0 SPORZADZENIE AKTU PEtNOMOCNICTWA DO GtOSOWANIA W WYBORACH
DO ORGANOW STANOWIACYCH JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO ORAZ WOJTOW.
BURMISTRZOW I PREZYDENTOW MIAST

WNIOSEK 0
WWYBORACH

SPORZ~DZENIE

AKTU PELNOMOCNICTWA DO GLOSOWANIA
DO ORGANOW JEDNOSTEK SAMORZ~DU TERYTORIALNEGO·
~~_~~Q~Ql'!YC_H NA (pp dac dq.tf ll'yb()row) :

..

Mieisce skladania-wniosku
W6jtlBunn istrzfPrezydent Miasta . do ktorego kierowany jest wniosek:

-Dane wvborcv udzlelaiacezo nelnomocnictwa do 21osowania
Imie (imiona):
Nazwisko:

I Data urodzenia (dzien-miesiac-rok):

Irnie ojca:

Numer PESEL (a dla obywatela UE niebedacego obywatelern polskim - nr paszportu lub nazwa i nr innego dokumentu stwierdzajacego

tozsamosc):
Adres zamieszkania:

Dane osoby, ktera wvrazila z~ode na przviecie pclnomocnictwa
Imie (imiona):
Nazwi sko:

e

I Data urodzenia (dzien-miesiac-rok):

lrnie ojca:

Numer PESEL (a dla obywatcla UE niebedaccgo obywatelcm polskim - nr paszportu lub nazwa i nr innego dokurnentu stwierdzajaccgo

tozsamosc):
Adres zamicszkania:

...

Osoba, kt6ra wyrazila zgode na przyjecie pelnomocnictwa, jest dla wyborcy wstepnym , zstepnym
malzonkiem, bratem, siostrq albo osob a pozostajaca w stosunku przysposobienia, opieki albo kurateli :

TAK

..

NIE

....,
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Do wniosku zalaczono:
1. pisemna zgode osoby, kt6ra wyrazila zgode na przyjecie pelnornocnictwa;
2. kopie aktualnego orzeczenia wlasciwego organu orzekajacego 0 ustaleniu stopnia niepelnosprawnosci
wyborcy (nie dotyczy wyborcoll'. ktorzy najpoiniej 11' dniu glosowania koncza 75 1al);
3. kopie dokumentu potwierdzajacego pozostawanie wyborcy z osoba, kt6ra wyrazila zgode na przyjecie
pelnomocnictwa, w stosunku przysposobienia/opieki/ku rateli (zalqc:a sit? wylqcznie II' przypadku. gdy laid stosunek
istni eie).

Miejsce sp orzadzenia aktu pelnomocnictwa do glosowania

(wypelnii:jedynie

II'

przypadku; gdy ma bye

0//0

inne IIi::

mieisce zamieszkania 11'1'borcl' udzielaiaceeo pelnomocnictwa do glosowania}:

Oswiadczenia
Os wiadczam, ze wszystkie dane zawarte we wniosku sa zgodne z prawda,
Wyborca wyraza zgode na to, by w postepowaniu w sp rawie spo rzadzenia aktu pelnomocnictwa byl
reprezentowany przez osobe, kt6ra wyrazila zgode na przyj ecie pelnomocnictwa:
TAK
NI~'
Wyborca nie moze lub nie umie zlozyc p'odpisu:
TAK
NIE
Data wyp elnienia (dzien-miesiac-rok):
Podpis wy borcy (w przypadku gdy wyborca nie maze lub nie umic zlozyc podpisu,
w miejscu tym podpis sklada osoba, ktora wyrazila zgode na przyjecie pelnornocnictwa):

Pouczenie
W wyborach wojta, burmistrza, prezydenta miasta akt pelnomocnictwa do glosowania sporzqdzony:
- przed dniem pierwszego glo sowania (tzw. I tura) uprawni a rown iez do odd ania glosu w gl osowaniu
ponownym (tzw. II tura), 0 ile zostanie one przeprowadzone,
- po dniu pierwszego glosowania uprawnia wylacznie do oddania glosu w glo sowaniu ponownym (tzw. II tura) ,
o He zostanie ono przeprowadzone.
W przypadku udzielenia pelnomocnictwa do glosowania prz ez obywatela UE niebedacego obywatel em
polskim , nie obeirnuje one wvbor6w do radv nowiatu i wv bo row do seim iku wo iew odztwa,

Adnotacie urzedowe
Numer wniosku:

Uwagi:
Podpis przyjmujacego wniosek:

Rady gminy/rniasta, rady micjskicj, rady powiatu, sejmiku wojewodztwa, rady dzielnicy m.st. Warszawy oraz wojta, burmistrza
i prezydenta miasta.
" N iepotrzebne skreslic.

...
...**

Wstepnyrn jest ojciec. rnatka, dziadck, babka itd.

Zst~PIlYI11

jest syn, corka, wnuk, wnuczka itd.

