
Załącznik  nr  1

.....................................,  dnia......
(miejscowość)

-  20.....  r.

Komisarz  wyborczy

w/we  ..................

ZAWIADOMIENIE

o utworzeniu  komitetu  wyborczego  wyborców

zamierzającego  zgłaszać  kandydatów  tylko  w  jednej  gminie  liczącej  do  20 000  mieszkańców

Jako pełnomocnik  wyborczy  zawiadamiam,  że w dniu 20.....r.,  niżej  wymienieni

obywatele  mający  prawo  wybierania  utworzyli  Komitet  Wyborczy  Wyborców  w celu  zgłaszania

kandydatów  tylko  w jednej  gminie  liczącej  do 20 000  mieszkańców  w wyborach

do Rady zarządzonych  na dzień

r.

Nazwa  komitetu

Uwaga!  Nazwa  koinitehi  wyborczego  wyborców  zawiei'a  w piei'wszej  kolejności  wyrazy,,Koinitet  Wyborczy  Wyborców",  a następnie  nazwę  ko+nitetu

wyborczego  lub skrót  jego  nazwy  odróżniające  się wyraźnie  od nazw i skrótów  nazw innych  koinitetów  wyborczych.  Nazwa  i ska'ót nazwy  koinitetu

wyborczego  wyborców  muszą  być różne  od nazw  kib  skrótu  nazw  paitii  politycznycli  lub organizacji,  wpisanycli  odpowiednio  do ewidencji  lub rejestru,

prowadzonych  piez  właściwy  organ.

Skrótnazwykomitetu  I

Uwaga!  Pcdanie  skrótu  nazwy  jest  obowiązkove.  Sk;ót  nazwy  kcmitetu  wybo.'czego  +noże zawiei'ać  w pierwszej  ko,ejności  wyi'azy  ,,K.iinitet

Wyborczy  Wyborców",  a następnie  skrót  nazwy  użytejw  nazwie  koinitetu  wyborczego  albo w pierwszej  kolejności  liteiy,,KWW",  a następnie  nazwę

lub skrót  nazwy  użytej  w nazwie  koiuitetu  wyborczego.  Skt'ót nazwy  irioźe  składać  się z nie więcej  niż  45 znaków  drukarskicli  wliczając  spacje:  Skrót

nazwy  koinitetu  wyborczego  wyborców  może  b% taki sain  jak nazwa  tego komitetu pod wai'unkiem,  że nazwa  kornitetu  składa  się z nie więcej  niż  45
znaków  drukarskicli,  wliczając  spacje.

Wykaz  osób  wchodzących  w  słdad  komitetu  wyborczego

1. Imię Diugie  iinię Nazwisko

Adres

zamieszkania:

Województwo Powiat Ginina

Miejscowość Kod

pocztowy

Poczta

Strona  nr...



Ulica Nr

domu

Nr

lokalu

Numer  ewidencyjny  PESEL"

2. Imię Diugie  iinię Nazwisko

Adres

zainieszkania:

Województwo Powiat Gmina

Miejscowość Kod

pocztowy

Poczta

Ulica Nr

domu

Nr

lokalu

N  .iiner  ewideicyjny  PESEL"

3. ImiQ Di'iigie  imię Nazwisko

Adres

zainieszkania:

Województwo Powiat Gmina

Miejscowość Kod

pocztowy

Poczta

Ulica Nr

doinu

Nr

lokalu

N  mer  ewideicyjny  PESEL"

4. hnię Di'ugie  imię Nazwisko

Adres

zamieszkania:

Województwo Powiat Ginina

Miejscowość Kod

pocztowy

Poczta

Ulica Nr

domu

Nr

lokalu

N-mer  ewideicyjny  PESEL"

5. Iinię Diugie  iinię Nazwisko

Adres

zamieszkania:

Województwo Powiat Gmina

Miejscowość Kod

pocztowy

Poczta

Ulica Nr

domu

Nr

lokalu

N.uner  ewidencyjny  PESEL*

Strona  nr



Iinię Dtugie  iinię Nazwisko

Adres

zamieszkania:

Województwo Powiat Gi'nina

Miejscowość Kod

pocztowy

Poczta

Ulica Nr

domu

Nr

lokalu

Nuner  ewideicyjn)a  PESEL"

Adressiedzibykomitetuiwyborczego  i
Województwo Powiat Ginina Miejscowość

Ulica Nr

doiriu

Nr

lokalu

Poczta Kod

pocztowy

Adres  e-mail Numer

telefonu

Numer

telefakmi

Spośród  osób  wchodzących  w skład  komitetu  wyborczego

Na  pelnomocnika  wyborczego  Komitetu  Wyborczego  powołano
hnię Di'ugie  imię Nazwisko

Adres

zarnieszkania:

Powiat Ginina Miejscowość

Ulica Nr

domu

Nr

lokalu

Poczta Kod

pocztowy

Numer  ewidencyjny

PESEL*

Ntuner

telefonu

Adres  e-mail Numer

telefakgu

Komitet  Wyborczy  zamierza  zgłosić  kandydatów  do Rady

(nazwa  organu  i gminy)

Strona  nr...



Do zawiadomienia  dołączam  niżej  wymienione  załączniki:

TAK ź  NIE** ź  oświadczenie o utworzeniu Komitehi Wyborczego,

TAKa NIE" ź
oświadczenie  pełnomocnika  wyborczego  o przyjęciu  pełnomocnictwa

oraz  o spełnieniu  przez  niego  wymogów,  o których  mowa  w art. 127 Ę 2 i 3

Kodeksu  wyborczego,

TAK ź  NIE** 0  symbol graficzny komitetu wyborczego w formie papierowej OraZ
elektronicznej;

Inne

Pełnomocnik  Wyborczy

Komitetu  Wyborczego  Wyborców

(podpis)

.........................,  dnia......-.......-20..

* W  przypadku  obywatela  Unii  Europejskiej  niebędącego  obywatelem  polskim  należy  podać  numer  paszportu  lub innego

dokumenhi  stwierdzającego  tożsamość

**  Zaznaczyć  właściwe

Strona  nr...


