Załącznik nr 4
Regionalna Komisja Wyborcza
Regionu ……………………..
Platformy Obywatelskiej RP
POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA
KANDYDATA NA PRZEWODNICZĄCEGO REGIONU
……………………………. PLATFORMY OBYWATELSKIEJ RP
Regionalna Komisja Wyborcza potwierdza zgłoszenie kandydata na Przewodniczącego Regionu
……………………………… Platformy Obywatelskiej RP:
………………………………….. ……………………………………………….
Imię (imiona)
Nazwisko
………………………………….. ………………………………………………..
Nazwa koła
Powiat
Dane osoby zgłaszającej:
…………………………………..………………………………………………………………….
Imię (imiona) i Nazwisko, nr tel., adres email
1. Regionalna Komisja Wyborcza, stwierdziła, w obecności zgłaszającego, że:
1) zgłoszenie jest prawidłowe i nie wymaga uzupełnienia
2) zgłoszenie ma braki w postaci ……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………………..
i wymaga uzupełnienia w terminie 3 dni od doręczenia niniejszego Potwierdzenia pod rygorem
odmowy przyjęcia zgłoszenia.
3) odmawia przyjęcia zgłoszenia z uwagi na brak biernego prawa wyborczego
kandydata/nieuzupełnienia braków zgłoszenia w terminie1
2. Regionalna Komisja Wyborcza stwierdza ponadto, że do zgłoszenia dołączono:
1) ……………. arkuszy wykazu poparcia dla kandydata zawierających …………………………
prawidłowych podpisów członków Platformy popierających kandydata,2
2) pisemną zgodę kandydata na kandydowanie.
Zgłoszenia dokonano w dniu ……………….. o godz. ……………
.................................................
(Czytelny podpis osoby przyjmującej zgłoszenie)
...............................................................
(Podpis osoby dokonującej zgłoszenia)
1
2

Niewłaściwe skreślić lub wydrukować tylko z właściwym
j.w.

Powiatowa Komisja Wyborcza
w ……………………………..
właściwa dla …………..………………………………….
(nazwa struktury powiatowej)

POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA
KANDYDATA NA PRZEWODNICZĄCEGO POWIATU/CZŁONKA
RADY POWIATU/DELEGATA3 PLATFORMY OBYWATELSKIEJ RP
Powiatowa Komisja Wyborcza potwierdza zgłoszenie kandydata na Przewodniczącego powiatu/członka
Rady powiatu/delegata Platformy Obywatelskiej RP:
………………………………….. ……………………………………………….
Imię (imiona)
Nazwisko
………………………………….. ………………………………………………..
Nazwa koła
Powiat
Dane osoby zgłaszającej:
…………………………………..………………………………………………………………….
Imię (imiona) i Nazwisko, nr tel., adres email
1. Powiatowa Komisja Wyborcza, stwierdziła, w obecności zgłaszającego, że:
1) zgłoszenie jest prawidłowe i nie wymaga uzupełnienia
2) zgłoszenie ma braki w postaci ……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………………..
i wymaga uzupełnienia w terminie 3 dni od doręczenia niniejszego Potwierdzenia pod rygorem
odmowy przyjęcia zgłoszenia.
3) odmawia przyjęcia zgłoszenia z uwagi na brak biernego prawa wyborczego
kandydata/nieuzupełnienia braków zgłoszenia w terminie4
2. Powiatowa Komisja Wyborcza stwierdza ponadto, że do zgłoszenia dołączono:
1) …………….
arkuszy
wykazu
poparcia
dla
kandydata
zawierających
………………………… prawidłowych podpisów członków Platformy popierających
kandydata,
2) pisemną zgodę kandydata na kandydowanie.
Zgłoszenia dokonano w dniu ……………….. o godz. ……………
.................................................
(Czytelny podpis osoby przyjmującej zgłoszenie)
...............................................................
(Podpis osoby dokonującej zgłoszenia)
3
4

Niewłaściwe skreślić lub wydrukować tylko z właściwym
j.w.

