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zalącŻniki do rozporządzenia Min;stra spraw WeWnętrznyeh
i .Ądministracii z dnia 28 lipca 2011 r' (poŻ' s36)

Zalącznik nł 1

WzoR WNloSKU o sPoRzĄDzENlE AKTU PEŁNoMocNlcTWA Do GŁoSoWANlA W WYBoRACH
''_"rjcjśt'JMtj RżećzVFóśFoLlirJ PoLsKlEJ l Do SENATU RuEczYPosPoLITEJ PoLsKlEJ

Óe nrcrwł Do GŁosowANIA
wWYBoRACHDoSE.'MURZECZYPoSPoLITEJPoLSKIEJIDoSENATU
RZECZYPoSPoLlTE.| PoLSKlEJ ZARZĄDZONYCH N A rpotlać datę l'"'borół'1

slłladania lvniosliu
wójt/Burmislrz/Prezydenl N4iasta . do którcgo kicro\!rny jest nioseL
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Mieis"-'po.'ąd"enia aktu pełnomocnictwa do głosoł'ania r'',_up" ki jedy1ie |' Pl:}padkl' gd' ,M Ę)ć ono inne nl:

oświadczenia
óffida'"ll, 

^ ""-!'tkię danę Zalvańe we lvniosku są zgodne z prarł'dą'

W1'borca rvyraża zgodę rra to- by w postępolraniu \\' sprawie sporządzenia aktu pehontocnictrva był

..p..z.nto'.,orr1' przez osobę' która wyraziła zgodę lla pr4'jęcie pełlronocnictlva:

TAK NIE
Wlborca nie nroŻe lub nie untie złozyć podpisu:

TAK
Dflt.r \\\ {re]nielrii (dzlcń-mlesiąc nlkl

NIE'

I'odpis \'\ borc\ (\\ prz\padku gJ\ \\'\l rcxnie1ll!rz'lubni'lllllc7Łrz\ćnodplsu'
* ,'il.;."u o m pollp" .t'la<1a osoua. która u1razill zgodę nn plŻ\ ]ęcle pełnotrrocnicl\\a):

L p,*."ą'g*lę 
"*by.l1óra 

vryraziła zgodę;ra prz'r1ęcie pełl'}on]ocl] ict\ł a:

:. lopię uitintn.go olzeczenia r.vłaścińgo organ,l ot'zekającegcl o ustaleniu stopnia niępehospmwności

\\Tborc)j ,]'e d.,lrc--l' v'ybatl klóry na]pólniej |' dnju Ebso11'd tlt kańc:y 75 Id!)'

3' kópię iaś'viaclizenia o-prawie do głosowania wydanego osobie' która wyraziła zgodę na prz,'.jęcie

pełnomocnictrva Eatąc:a się y!łąc'nie v pr:4padktt' gd! asohą' ktć'd ll':'ra:ia :sodę Dd pf:'jęcie pełnonocnichfa' nie jesl

lłpisana clo rcjestruł|'barcfu v lej saną gn'|ń1ie co \))borca ul!:ielając:^ pe! onoct1iclrB do g!oso1|an!a):

+' il"pię,1okrln,enru p.,tl, i*rdza'jące":o po1osla\\anic rrrborc, 
'z 

o.oba. która wryrazila z'..:odę lta plz1jęcle

pełno oc]1ict\ła. w stosunku pfz!sposobiL'llia oplieki'kurntcli |:dLr'a ę \|ląc'nie \' pl'}'padku' g'b' taki slosi ek

N|.irotrzcbne slirĆśl|ć

\ł Śępo\ m Iest oIclcL]' nl.llka. dZ!lidck. b1ILrt'r lt(l

Zs{ępliynjesl syn' córka' \ńuk. ŃnuĆZka itd'
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załącżnik nr 5

WZOB

zGoDA NA PBZYJĘctE PEŁNoMocNlcTWA Do GŁosoWANlA W WYBoRACH Do SEJMU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ t DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

składania

Wyrażam zgoclę
Rzeczypospolitej

na przyjęcie pełnomocnictrva do głosorvania w wyborach do Sejmu

Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na @odac dą!ę

Dane osoby, która wyrazila zgodę na prz ęcie pełnomocnicfiva
llllię (inriona):

Nur,,lstn,

l'l"ę rr].- Dtlta urodzetli J (dzicli_lllicsiąC'rok):

Nluier PESII :

r\(1ta'a t**'atk""^

Osoba, która wyraziła zgoclę na prz!ęcie pełllol-noc ictwa. jest dla rv1'bor'c)'\\Stępl]yl1-l

zstępn.vrl'"'" nrałżclnkien'l. trfatem. SioStIąalbo osobą pozostającąrv stosunku przysposobienia. opieki

alh, ' k utirlcli;

TAK

wóit/BunIistfz/l'l'eŻ!'dcnt lvlia51a do któreeo kieto\van}'jest \\'niosek:

Dane rvvbo mocnictrł'a do głosorvania
lnl lę l]nlioLl'l l|

DatLt tlrodZcni!l (dŻień_nliesiąc-rck):

Numer PtSill :
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oświadczenia i wnioski
rro''ę o po^aruwienie akru pcłlomocnictrł a do glosowanir do odbiolu u urzędzie gnriny

doręczenie na wskazany poniże.j adres :

lnformuję. że uTraziłam/wJraziłern* już zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa do głosorł'ania od rnllezy

pocląć ilnię i naJI,isko' na1rcr I'ESEI' ora. adrcs 2amies:kania ł'\'harcy)'

ośrviadczam. że \łszystkie powyżSze dane są zgodne z prarvdą.

f)ata $l'pcłnienia (d7icń'miesiąc-rok); lrrtttlll
Podpis os{}b}. L1óra \v)'raziłrr zgodę na plzyjęcie pełnomocnicl\\ it:

Adn
l*rai:

NiepotrZcbnc Skrcślić'ł' 
wstępn)_m jest (liciec. n}utkll.,_llia,_lel'. błbka i(d'

7stępnym.icst s}'n. córka. rvr1uk. rr'nuczka ik].


