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ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH 

W GMINIE MIKOŁÓW W WYBORACH PREZYDENTA RP 

ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 20 CZERWCA 2010 ROKU 

 
Jako pełnomocnik* - osoba upowaŜniona przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego  
 

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

zgłaszam kandydaturę(y):  
 
1) ..............................................................................  
                   (imię i nazwisko kandydata)  
 

   zamieszkałego .................................................................................................................................................  
                                                                (adres - miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)  
 

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

Oświadczam, Ŝe jestem ujęty w stałym rejestrze wyborców gminy ............................................... i wyraŜam 
zgodę na powołanie mnie w skład wskazanej wyŜej Obwodowej Komisji Wyborczej.  
 
.......................                                                                                                 .....................................................  
         (data)                                                                                                                                      (podpis kandydata na członka Komisji) 
 

 
2) ..............................................................................  
                   (imię i nazwisko kandydata)  
 

   zamieszkałego .................................................................................................................................................  
                                                                (adres - miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)  
 

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

Oświadczam, Ŝe jestem ujęty w stałym rejestrze wyborców gminy ............................................... i wyraŜam 
zgodę na powołanie mnie w skład wskazanej wyŜej Obwodowej Komisji Wyborczej.  
 
.......................                                                                                                 .....................................................  
         (data)                                                                                                                                      (podpis kandydata na członka Komisji)  
 

 
3) ..............................................................................  
                   (imię i nazwisko kandydata)  
 

   zamieszkałego .................................................................................................................................................  
                                                                (adres - miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)  
 

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

Oświadczam, Ŝe jestem ujęty w stałym rejestrze wyborców gminy ............................................... i wyraŜam 
zgodę na powołanie mnie w skład wskazanej wyŜej Obwodowej Komisji Wyborczej.  
 
.......................                                                                                                 .....................................................  
         (data)                                                                                                                                      (podpis kandydata na członka Komisji)  
 

 
4) ..............................................................................  
                   (imię i nazwisko kandydata)  
 

   zamieszkałego .................................................................................................................................................  
                                                                (adres - miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)  
 

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

Oświadczam, Ŝe jestem ujęty w stałym rejestrze wyborców gminy ............................................... i wyraŜam 
zgodę na powołanie mnie w skład wskazanej wyŜej Obwodowej Komisji Wyborczej.  
 
.......................                                                                                                 .....................................................  
         (data)                                                                                                                                      (podpis kandydata na członka Komisji)  
 

* Niepotrzebne skreślić.  
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5) ..............................................................................  
                   (imię i nazwisko kandydata)  
 

   zamieszkałego .................................................................................................................................................  
                                                                (adres - miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)  
 

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

Oświadczam, Ŝe jestem ujęty w stałym rejestrze wyborców gminy ............................................... i wyraŜam 
zgodę na powołanie mnie w skład wskazanej wyŜej Obwodowej Komisji Wyborczej.  
 
.......................                                                                                                 .....................................................  
         (data)                                                                                                                                      (podpis kandydata na członka Komisji)  
 

 
6) ..............................................................................  
                   (imię i nazwisko kandydata)  
 

   zamieszkałego .................................................................................................................................................  
                                                                (adres - miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)  
 

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

Oświadczam, Ŝe jestem ujęty w stałym rejestrze wyborców gminy ............................................... i wyraŜam 
zgodę na powołanie mnie w skład wskazanej wyŜej Obwodowej Komisji Wyborczej.  
 
.......................                                                                                                 .....................................................  
         (data)                                                                                                                                      (podpis kandydata na członka Komisji)  
 

 
7) ..............................................................................  
                   (imię i nazwisko kandydata)  
 

   zamieszkałego .................................................................................................................................................  
                                                                (adres - miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)  
 

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

Oświadczam, Ŝe jestem ujęty w stałym rejestrze wyborców gminy ............................................... i wyraŜam 
zgodę na powołanie mnie w skład wskazanej wyŜej Obwodowej Komisji Wyborczej.  
 
.......................                                                                                                 .....................................................  
         (data)                                                                                                                                      (podpis kandydata na członka Komisji)  
 

 
8) ..............................................................................  
                   (imię i nazwisko kandydata)  
 

   zamieszkałego .................................................................................................................................................  
                                                                (adres - miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)  
 

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

Oświadczam, Ŝe jestem ujęty w stałym rejestrze wyborców gminy ............................................... i wyraŜam 
zgodę na powołanie mnie w skład wskazanej wyŜej Obwodowej Komisji Wyborczej.  
 
.......................                                                                                                 .....................................................  
         (data)                                                                                                                                      (podpis kandydata na członka Komisji)  
 

 
9) ..............................................................................  
                   (imię i nazwisko kandydata)  
 

   zamieszkałego .................................................................................................................................................  
                                                                (adres - miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)  
 

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

Oświadczam, Ŝe jestem ujęty w stałym rejestrze wyborców gminy ............................................... i wyraŜam 
zgodę na powołanie mnie w skład wskazanej wyŜej Obwodowej Komisji Wyborczej.  
 
.......................                                                                                                 .....................................................  
         (data)                                                                                                                                      (podpis kandydata na członka Komisji)  
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10) ..............................................................................  
                   (imię i nazwisko kandydata)  
 

   zamieszkałego .................................................................................................................................................  
                                                                (adres - miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)  
 

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

Oświadczam, Ŝe jestem ujęty w stałym rejestrze wyborców gminy ............................................... i wyraŜam 
zgodę na powołanie mnie w skład wskazanej wyŜej Obwodowej Komisji Wyborczej.  
 
.......................                                                                                                 .....................................................  
         (data)                                                                                                                                      (podpis kandydata na członka Komisji)  
 

 
11) ..............................................................................  
                   (imię i nazwisko kandydata)  
 

   zamieszkałego .................................................................................................................................................  
                                                                (adres - miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)  
 

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

Oświadczam, Ŝe jestem ujęty w stałym rejestrze wyborców gminy ............................................... i wyraŜam 
zgodę na powołanie mnie w skład wskazanej wyŜej Obwodowej Komisji Wyborczej.  
 
.......................                                                                                                 .....................................................  
         (data)                                                                                                                                      (podpis kandydata na członka Komisji)  
 

 
12) ..............................................................................  
                   (imię i nazwisko kandydata)  
 

   zamieszkałego .................................................................................................................................................  
                                                                (adres - miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)  
 

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

Oświadczam, Ŝe jestem ujęty w stałym rejestrze wyborców gminy ............................................... i wyraŜam 
zgodę na powołanie mnie w skład wskazanej wyŜej Obwodowej Komisji Wyborczej.  
 
.......................                                                                                                 .....................................................  
         (data)                                                                                                                                      (podpis kandydata na członka Komisji)  
 

 
13) ..............................................................................  
                   (imię i nazwisko kandydata)  
 

   zamieszkałego .................................................................................................................................................  
                                                                (adres - miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)  
 

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

Oświadczam, Ŝe jestem ujęty w stałym rejestrze wyborców gminy ............................................... i wyraŜam 
zgodę na powołanie mnie w skład wskazanej wyŜej Obwodowej Komisji Wyborczej.  
 
.......................                                                                                                 .....................................................  
         (data)                                                                                                                                      (podpis kandydata na członka Komisji)  
 

 
14) ..............................................................................  
                   (imię i nazwisko kandydata)  
 

   zamieszkałego .................................................................................................................................................  
                                                                (adres - miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)  
 

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

Oświadczam, Ŝe jestem ujęty w stałym rejestrze wyborców gminy ............................................... i wyraŜam 
zgodę na powołanie mnie w skład wskazanej wyŜej Obwodowej Komisji Wyborczej.  
 
.......................                                                                                                 .....................................................  
         (data)                                                                                                                                      (podpis kandydata na członka Komisji)  
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15) ..............................................................................  
                   (imię i nazwisko kandydata)  
 

   zamieszkałego .................................................................................................................................................  
                                                                (adres - miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)  
 

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

Oświadczam, Ŝe jestem ujęty w stałym rejestrze wyborców gminy ............................................... i wyraŜam 
zgodę na powołanie mnie w skład wskazanej wyŜej Obwodowej Komisji Wyborczej.  
 
.......................                                                                                                 .....................................................  
         (data)                                                                                                                                      (podpis kandydata na członka Komisji)  
 

 
16) ..............................................................................  
                   (imię i nazwisko kandydata)  
 

   zamieszkałego .................................................................................................................................................  
                                                                (adres - miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)  
 

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

Oświadczam, Ŝe jestem ujęty w stałym rejestrze wyborców gminy ............................................... i wyraŜam 
zgodę na powołanie mnie w skład wskazanej wyŜej Obwodowej Komisji Wyborczej.  
 
.......................                                                                                                 .....................................................  
         (data)                                                                                                                                      (podpis kandydata na członka Komisji)  
 

 
17) ..............................................................................  
                   (imię i nazwisko kandydata)  
 

   zamieszkałego .................................................................................................................................................  
                                                                (adres - miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)  
 

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

Oświadczam, Ŝe jestem ujęty w stałym rejestrze wyborców gminy ............................................... i wyraŜam 
zgodę na powołanie mnie w skład wskazanej wyŜej Obwodowej Komisji Wyborczej.  
 
.......................                                                                                                 .....................................................  
         (data)                                                                                                                                      (podpis kandydata na członka Komisji)  
 

 
18) ..............................................................................  
                   (imię i nazwisko kandydata)  
 

   zamieszkałego .................................................................................................................................................  
                                                                (adres - miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)  
 

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

Oświadczam, Ŝe jestem ujęty w stałym rejestrze wyborców gminy ............................................... i wyraŜam 
zgodę na powołanie mnie w skład wskazanej wyŜej Obwodowej Komisji Wyborczej.  
 
.......................                                                                                                 .....................................................  
         (data)                                                                                                                                      (podpis kandydata na członka Komisji)  
 

 
19) ..............................................................................  
                   (imię i nazwisko kandydata)  
 

   zamieszkałego .................................................................................................................................................  
                                                                (adres - miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)  
 

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

Oświadczam, Ŝe jestem ujęty w stałym rejestrze wyborców gminy ............................................... i wyraŜam 
zgodę na powołanie mnie w skład wskazanej wyŜej Obwodowej Komisji Wyborczej.  
 
.......................                                                                                                 .....................................................  
         (data)                                                                                                                                      (podpis kandydata na członka Komisji)  
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20) ..............................................................................  
                   (imię i nazwisko kandydata)  
 

   zamieszkałego .................................................................................................................................................  
                                                                (adres - miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)  
 

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

Oświadczam, Ŝe jestem ujęty w stałym rejestrze wyborców gminy ............................................... i wyraŜam 
zgodę na powołanie mnie w skład wskazanej wyŜej Obwodowej Komisji Wyborczej.  
 
.......................                                                                                                 .....................................................  
         (data)                                                                                                                                      (podpis kandydata na członka Komisji)  
 

 
21) ..............................................................................  
                   (imię i nazwisko kandydata)  
 

   zamieszkałego .................................................................................................................................................  
                                                                (adres - miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)  
 

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

Oświadczam, Ŝe jestem ujęty w stałym rejestrze wyborców gminy ............................................... i wyraŜam 
zgodę na powołanie mnie w skład wskazanej wyŜej Obwodowej Komisji Wyborczej.  
 
.......................                                                                                                 .....................................................  
         (data)                                                                                                                                      (podpis kandydata na członka Komisji)  
 

 
22) ..............................................................................  
                   (imię i nazwisko kandydata)  
 

   zamieszkałego .................................................................................................................................................  
                                                                (adres - miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)  
 

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

Oświadczam, Ŝe jestem ujęty w stałym rejestrze wyborców gminy ............................................... i wyraŜam 
zgodę na powołanie mnie w skład wskazanej wyŜej Obwodowej Komisji Wyborczej.  
 
.......................                                                                                                 .....................................................  
         (data)                                                                                                                                      (podpis kandydata na członka Komisji)  
 

 
 
 
 
 ..................                                                                                    ......................................................................   
        (data)                                                                                                                                    (czytelnie imię, nazwisko, funkcja)  
 


