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Wzór karty zgłoszenia kandydata do Miejskiej Rady Seniorów 
  

Imię i nazwisko kandydata:   …………………………..……………………………….. 

Adres zamieszkania kandydata:  …………………………………………………………… 

Data urodzenia kandydata:  …………………………………… 

Numer telefonu:    ……………………………………  

Adres e-mail:     …………………………………………………………… 

 

Istotne dla kandydata dane biograficzne lub inne informacje, które zostaną udostępnione 

publicznie w obwieszczeniu zawierającym listę kandydatów (np. zawód, pełnione funkcje 

społeczne, doświadczenia itp.). 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………….     ………..………………………………… 

   (miejsce i data)        (czytelny podpis kandydata) 
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Wzór karty zgłoszenia kandydata do Miejskiej Rady Seniorów 
 

Lista poparcia dla kandydata  (minimum 10 osób) 
 

Imię i Nazwisko kandydata:  ………………………………………………… 

Lp. IMIĘ I NAZWISKO PESEL DATA PODPIS 
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Wzór karty zgłoszenia kandydata do Miejskiej Rady Seniorów 
 

UZUPEŁNIA PRZYJMUJĄCY ZGŁOSZENIE UPRAWNIONY  

PRZEZ BURMISTRZA MIASTA RACIĄŻ PRACOWNIK WYDZIAŁU  

 

Imię i nazwisko kandydata:  …………………………….. 

Data wpływu zgłoszenia:  …………………………….. 

Czy kandydat spełnia kryterium wieku:        TAK   NIE 

Czy kandydat pozostaje w rejestrze mieszkańców miasta Raciąża?    TAK   NIE 

Czy kandydat załączył listę poparcia zawierającą minimum 10 nazwisk osób zamieszkujących 

w  Raciążu, które miały w dniu podpisu listy sześćdziesiąt lub więcej lat?     

           TAK   NIE 

 

…………………….        …….………..………………………………… 

   (miejsce i data)          (podpis pracownika przyjmującego zgłoszenie) 

 

 

UZUPEŁNIAJĄ CZŁONKOWIE KOMISJI  

POWOŁANEJ PRZEZ BURMISTRZA MIASTA RACIĄŻ: 

 

Kandydatura Pana / Pani ………………………………………. spełnia/nie spełnia* kryteria 

pozwalające na umieszczenie kandydata/kandydatki na liście kandydatów na członków 

Miejskiej Rady Seniorów w Raciążu. 

 

…………………….  …………………………………..     .……………… 
          (miejsce i data)     (Imię i Nazwisko)                        (podpis) 

…………………….  …………………………………..     .……………… 
          (miejsce i data)     (Imię i Nazwisko)                        (podpis)

 

 

…………………….  …………………………………..     .……………… 
          (miejsce i data)     (Imię i Nazwisko)                        (podpis) 

* przekreślić niewłaściwe 
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INSTRUKCJA DLA KARTY DO GŁOSOWANIA 
 

 Na kolejnej stronie/stronach znajduje się imienna, alfabetyczna lista osób 

kandydujących w wyborach na członka Miejskiej Rady Seniorów w Raciążu. 

 

Przy każdym nazwisku po lewej stronie umieszczony jest kwadrat. 

 

Na jednej karcie należy postawić znak X lub znak V w polu kwadratu przy 

nazwiskach nie więcej niż trzech kandydatów. 

 

Na jednej karcie można zaznaczyć jedno, dwa lub trzy nazwiska.  

 

W przypadku nie zaznaczenia nazwiska lub w przypadku zaznaczenia 

więcej niż trzech nazwisk karta będzie nieważna. 

 

W przypadku zaznaczenia przy jednym lub więcej nazwisku więcej niż 

jednego znaku X lub V karta będzie nieważna. 
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WZÓR KARTY DO GŁOSOWANIA 
 

 

KANDYDACI  

DO MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW w RACIĄŻU: 
  

 NAZWISKO Imię (Imiona) 

 NAZWISKO Imię (Imiona) 

 NAZWISKO Imię (Imiona) 

 NAZWISKO Imię (Imiona) 

 NAZWISKO Imię (Imiona) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pieczęć 


