
Gdynia, dnia .................. 2007 r. 
 
 

Miejska Komisja Wyborcza 
ds. Wyborów do Rad Dzielnic 
w Gdyni 

 
 

ZGŁOSZENIE 
listy kandydatów na radnych 

 
do Rady Dzielnicy ......................................................................... 

 
w okręgu wyborczy nr ................ 

 
 
I. Ja, ............................................................................................................................... 

(imię-imiona , nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia) 
 
zamieszkały(a) .................................................................. nr telefonu ......................... 

(dokładny adres) 
 

zgłaszam 
 
następującą listę kandydatów na radnych do Rady Dzielnicy ......................................  
 
....................................... w okręgu wyborczym nr ............. w wyborach zarządzonych 
na dzień 4 marca 2007 roku. 

Lista kandydatów na radnych: 
 
1. ....................................................... wiek ........... zamieszkały ............................................................ 

(imię-imiona, nazwisko)             (lat)   (dokładny adres) 
 
2. ....................................................... wiek ........... zamieszkały .............................................................. 
 
3. ....................................................... wiek ........... zamieszkały .............................................................. 
 
4. ....................................................... wiek ........... zamieszkały .............................................................. 
 
5. ....................................................... wiek ........... zamieszkały .............................................................. 
 
6. ....................................................... wiek ........... zamieszkały .............................................................. 
 
7. ....................................................... wiek ........... zamieszkały .............................................................. 
 
8. ....................................................... wiek ........... zamieszkały .............................................................. 
 
9. ....................................................... wiek ........... zamieszkały .............................................................. 
 
10. ...................................................... wiek ........... zamieszkały ............................................................. 
 
11. ...................................................... wiek ........... zamieszkały ............................................................. 
 
12. ...................................................... wiek ........... zamieszkały ............................................................  
 
13. ...................................................... wiek ........... zamieszkały ............................................................. 
 
14. ...................................................... wiek ........... zamieszkały ............................................................. 
 
15. ...................................................... wiek ........... zamieszkały ............................................................. 



 
II. Jednocześnie wnoszę o oznaczenie następujących kandydatów nazwą/skrótem* 
nazwy partii politycznej lub organizacji popierającej kandydata: 
 
1. ................................................. popierany przez ...................................................... 

(imię-imiona i nazwisko  kandydata)  (nazwa/skrót nazwy partii politycznej lub organizacji popierającej kandydata) 
 

.................................................................................................................................. 
 
2. ................................................. popierany przez ...................................................... 
 
3. .................................................. popierany przez ..................................................... 
 
4. .................................................. popierany przez ..................................................... 
 
Na potwierdzenie poparcia wymienionych kandydatów przez partie polityczne lub 
organizacje przedkładam dokument(y) pochodzące od właściwych statutowo 
organów tych partii politycznych lub organizacji: 
 
1) pismo z dnia ...................................................................................................... 
 
2) pismo z dnia ...................................................................................................... 
 
3) pismo z dnia ...................................................................................................... 
 
III. Do zgłoszenia listy kandydatów na radnych załączam: 
1) wykaz osób popierających zgłoszenie listy kandydatów na radnych zawierający 

.......... podpisów, 
(liczba) 

2) pisma wymienione w pkt II potwierdzające poparcie poszczególnych kandydatów 
na radnych przez partie polityczne lub organizacje, 

 
3) oświadczenia ................ kandydatów na radnych o wyrażeniu zgody na  

(liczba) 

kandydowanie oraz o posiadaniu prawa wybieralności. 
 
 
 

..................................................................... 
        (podpis osoby dokonującej zgłoszenia) 
 
 
* niepotrzebne skreślić 



 
 
.............................................................. 

(imię-imiona, nazwisko kandydata) 
zamieszkały(a) ..................................... 
 
.............................................................. 

(adres) 
 
 

OŚWIADCZENIE 
o wyrażeniu zgody na kandydowanie 

 
 
Ja,.............................................................................................. wiek ...................... 

(imię-imiona, nazwisko kandydata)         (lat) 
 
posiadający numer ewidencyjny PESEL  

           
 
niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie na radnego Rady 

Dzielnicy .................................................w okręgu wyborczym nr ............ w wyborach 

zarządzonych na dzień 4 marca 2007 roku oraz oświadczam, iż posiadam prawo 

wybieralności (bierne prawo wyborcze)* w wyborach do tej Rady Dzielnicy, określone 

w Zasadach i trybie przeprowadzania wyborów do Rady Dzielnicy, stanowiących 

załącznik nr 2 do Statutu każdej dzielnicy. 

 

 
Gdynia, dnia ..................... 2007 r.     ...................................... 

            (własnoręczny podpis) 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________ 
Objaśnienie 
*Posiadanie prawa wybieralności (biernego prawa wyborczego) oznacza, iż kandydat: 
− najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze działania rady dzielnicy, 
− nie jest pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym, 
− nie jest pozbawiony praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu, 
− nie jest ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądowym, nie był karany za przestępstwo umyślne ścigane 

z oskarżenia publicznego, 
− nie posiada prawomocnego wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa 

umyślnego, ściganego z oskarżenia publicznego 
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