Warszawa, dnia 13 sierpnia 2018 r.

KOMISJA WYBORCZA
ZPOW-611-9/18
INFORMACJA
na radnych
w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast)
w gminach

20 000
2018 r.

Informacji mowa jest o:
1) radzie gminy —
w gminie

do 20

;

2) gminnej komisji wyborczej —

1.

na radnych w wyborach do rad gmin
utworzeniu komitetu
wyborczego (art. 98 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy – (Dz. U.
z 2018 r. poz. 754, 1000, 1349). W przypadku komitetów wyborczych, które
kandydatów na obszarze wskazanym w tym postanowieniu.

2. Kodeks wyborczy
na radnych w wyborach do rad gmin:
—
kandydatów (art. 425 § 1). W przypadku utworzenia koalicji wyborczej
i
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w
;
—
tylko jedno nazwisko (art. 425 § 2 pkt 1);
—
podpisami co najmniej 25 wyborców
na
na radnych (art. 427 §1 pkt 1
—
wy;
—

kandydat na
do
w

370 § 2

i art. 425 § 4). Nie ma zakazu jednoczesnego kandydowania na radnego
i na wójta lub burmistrza w tej samej gminie. W przypadku jednoczesnego
wyboru tego samego kandydata na radnego i na wójta, jego mandat radnego
wygasa z mocy prawa (art. 383 § 1 pkt 6);
Kandydatem na radnego (art. 11 § 1 pkt 5) m

osoba, która:

1) ma prawo wybierania w tych wyborach,
2)
obywatelem polskim,
3)

18 lat,

4) stale zamieszkuje na obszarze gminy, w której kandyduje (art. 11 § 1 pkt 5).
zamieszkiwania n
w którym
5) jest wpisana

j gminy.
:

1) pozbawiona praw publicznych prawom
2)
3)
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4) skazana
za
5)
18
-

U.

);
6)

obywatel
pozbawiona
Europejskiej, którego jest obywatelem.
.

W przypadku prawomocnego skazania
pozbawienie
e na

Krajowym
taki

biernego prawa wyborczego, tj. nie

, w okresie, w

do ewidencji Krajowego Rejestru Karnego.
3. Listy kandydatów na radnych
wyborczej

gminnej komisji

do godz. 24.00 w dniu

(termin

Po dniu
§ 1 Kodeksu wyborczego, czyli
wyborczym nie zostanie
lista. Gminna komisja wyborcza wzywa wówczas komitety wyborcze, poprzez
w terminie 5. dni od dnia ich rozplakatowania.
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4.

oszenia listy kandydatów w imieniu komitetu wyborczego
jest
wyborczym)

(art. 428 § 2).
:

—

,

— nazwisko i
—

,
list kandydatów w imieniu wymienionego z nazwy komitetu wyborczego
do
wyborczych (
kandydatów do terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych.

—
stwierdzen
—z podaniem jej nazwiska, imion,

adresu

zamieszkania i numeru ewidencyjnego PESEL (w przypadku obywatela Unii
— numeru paszportu lub innego
—
kandydatów w imieniu wymienionego
z nazwy komitetu wyborczego do danej rady lub
:
—
—
nie
do
szenia listy
wyborczej
albo
W
terminu decyduje
(art. 9 § 1).

gminnej komisji
lub

lub kurierem.
dotrzymaniu
gminnej komisji wyborczej
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5.
— n

kandydatów ze wskazaniem,

czy
osoba

o

w

organizacyjnych numeru telefonu i adresu e-

celach
;

— n
kandydatów ze wskazaniem adresu jego siedziby;
—

oraz o
jest lista kandydatów;

— n

(wszystkie imiona zgodnie z danymi zawartymi w ewidencji
), wiek (w latach, nie data urodzenia) i miejsce zamieszkania (tylko nazwa
adresu) kandydata na radnego (art. 426 § 1).
przy nazwisku kandydata
ko jednej partii

politycznej

, która popiera kandydata (nie

45 znaków

lub organizacji, które
do

426 § 6).

statutowego.
lub w
lub organizacji
czasie

Oznaczenie kandydata zgodnie

ze
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych.
ów na radnych
do informacji.
6.

kandydatów
podpisami co najmniej 25
kandydatów

powinno
ej gminie.

e
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—

(nie skrót nazwy komitetu),
;

— adnotac
(nazwa komitetu wyborczego)
w wyborach do Rady ............... (nazwa rady)
21
— czytelnie wpisane nazwiska, imiona, adresy zamieszkania, numery ewidencyjne
PESEL
polskimi —
udzie

427 § 3).
wsi, osady) oraz

i numer domu oraz numer lokalu (mieszkania). Podawanie kodu pocztowego nie jest
wymagane.

c konieczne jest wskazanie numeru

domu (posesji). Podanie numeru lokalu dotyczy tylko budynków wielomieszkaniowych.
a spowoduje uznanie
poparcia za

za

udzielone poparcie, gdy zamiast
w rubryce „Adres zamieszkania”
kania (nazwa ulicy, nr domu,

nr

udzielone poparcie

uznaje
w rubryce na to przeznaczonej postawiono znak o
w pozycji b

, pod warunkiem,
.

kandydatów

ji.
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7.

kandydatów
—
wyborczego
wyborczego;
—

z podaniem jego
oraz numeru ewidencyjnego PESEL;
W, dokumenty

— u
wyborczego

kandydatów,

dokonuje

kandydatów

(zob. pkt 4);

— ewentualny wniosek o oznaczenie kandydata

lub skrótem nazwy

,
— pismo

organu

statutowego

partii

politycznej

ej

dla kandydata umieszczonego

kandydatów,

a wskazanym poparciem partii
lub organizacji (zob. pkt 5);
— w

kandydatów;

— pisemne

kandydata

ody na kandydowanie

w wyborach do danej rady
oraz o

.
powinno

w

wskaza
e oraz nazwy komitetu

wyborczego, z
obywatelstwo oraz numer ewidencyjny PESEL kandydata (w przypadku obywateli
Unii Europejsk

polskimi — numer paszportu

lub
politycznej. W

na kandydowanie kandyd
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adres zamieszkania.

na

i

426 § 2);

na

informacji;

— o

— obywatela polskiego urodzonego przed dniem

1 sierpnia 1972 r. w przedmiocie
tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia
31 lipca 1990 r. (tzw. o

.

z
-1990 oraz
§ 5.

— art. 426

albo n

albo

1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.
po
informacji

o

charakterze

osobowo-ewidencyjnym

oraz

(nie

/nie
)

Kandydat,

który

odpowiednio

prac

lub

1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.

Wzór

s

4 do informacji.

,
w

zdarzeniem

lustracyjne
5 do informacji.
u
zwolnieni
oraz

kandydaci urodzeni
.
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a — obywatela Unii Europejskiej
obywatelem polskim
—
i Europejskiej jego pochodzenia;
—

w

;

—
funkcji.

a

nr 6

do informacji.

pozbawiony prawa do kandydowania w
pochodzenia, kandydat

przez

do
kiej jego pochodzenia,
kandydowania w wyborach w tym
nie wiadomo o pozbawieniu go
takiego prawa (art. 426 § 4)

ym
ego (art. 7).
8.

a kandydat

jest niedopuszczalna (art. 428 § 4).

przewidziany jest w art. 436 § 2a Kodeksu wyborczego, zgodnie z którym
w przypadku gdy

, gminna

i nie wymaga zbierania
9.
sposób dokonywania
art. 429-434 Kodeksu wyborczego. Od

gminnej komisji wyborczej, o których

— 10 —

mowa w art. 430 i art. 431 Kodeksu wyborczego

mu

prawo

a do komisarza wyborczego, w terminie 2 dni od
gminnej komisji wyborczej (art. 432 § 1). Na postanowienie komisarza wyborczego
ej Komisji Wyborczej w terminie 2 dni od daty
(art. 432 § 2).
10. Nadzór nad przestrzeganiem prawa przez gminne
tych komisji wyborczych,
lub

(art. 167 § 1 pkt 1, 4 i 7

oraz § 2).
—*—
”
do wykorzystania pomocniczo,
listy kandydatów na radnych.

e

radnych w wyborach do Rady …………………,
(nazwa rady i gminy)

Nazwa komitetu wyborczego

Skrót nazwy komitetu
wyborczego

Adres siedziby komitetu
wyborczego

wyborczy

D
wyborczego,

wyborczego

dokonuje

Dane osoby
Nazwisko
Adres
zamieszkania:

Powiat

Ulica

Numer ewidencyjny
PESEL*)

Gmina

Nr
domu

Nr
lokalu

Poczta

Kod
Pocztowy

Numer
telefonu

-

I.
ieniu komitetu wyborczego, dokonuj
do Rady ……………………………

a na radnego w wyborach

(nazwa rady i gminy)

Lista kandydatów
D

1.
Wiek
(w latach)

Nazwisko

Miejsce
zamieszkania:

*) W przypadku obywatela
lub
II. W
o oznaczenie kandydata
kandydata

/skrótem nazwy partii/

Nazwa lub skrót nazwy
partii politycznej lub
,
)

IV.
-

o utworzeniu
TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

u zamieszkania i numeru
ewidencyjnego PESEL
-

- pisemn zgod na kandydowanie kandydata
o posiadaniu prawa
o

em

a — obywatela polskiego urodzonego przed
e, o którym mowa w art. 7 ust. 1
–1990

strona nr ........

przez kandydata — obywatela polskiego urodzonego przed
dniem 1 sierpnia 1972 r. informacj , o której mowa w art. 7 ust. 3a
o dokumen

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

–1990

obywatele

a — obywatela
e
nkowskim Unii Europejskiej jego

ego

kandydowania w
ciwe)

- pismo
ej

ego statutowo organu partii politycznej lub organizacji
ej
ego kandydata

...................................................
(podpis

)

..........................................., dnia .............................. 2018 r.

strona nr ........

* W przypadku obywatela Uni

ZGODY NA KANDYDOWANIE
Dane kandydata na radnego
Drugie
Nazwisko

Nazwisko rodowe

ojca

Data urodzenia
-rok)
Numer ewidencyjny
PESEL*
Adres
zamieszkania:

-

matki
Miejsce urodzenia

-

Obywatelstwo

Ulica
Poczta

Nr domu
Kod pocztowy

Nr lokalu
-

politycznej
partii politycznej wpi

(a)
………………………………,

w wyborach do Rady

(nazwa rady)

..................................................................................................................................................................
(nazwa komitetu wyborczego)

o wybieraln
(bierne prawo wyborcze) w wyborach
do tej Rady**, o którym stanowi art. 11 § 1 pkt 5 oraz § 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.
— Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349.).
...................................................
..........................................., dnia .............................. 2018 r.

(

podpis)

*

**

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

stale zamieszkuje na obszarze gminy, w której kandyduje i jest wpisany
dla danej gminy,
nie jest pozbawiony
nie jest pozbawiony praw wyborczych praw
nie jest
y
nie jest skazany
z
ni
w
w przypadku obywatela
ego obywatelem polskim — nie jest pozbawiony prawa

4

LUSTRACYJNE

Ja ................................. syn/córka .........................
-1990)

urodzony/urodzona ......................................................
(data i miejsce urodzenia)

............
(adres zamieszkania)

..............
o
i numer PESEL)

ca
publicznej ........................
........................................................................
1944-

2006 r. o ujawnianiu informacji o
-1990
poz. 1388

2013 r.

rozumieniu art. 3a
dnia 31 lipca 1990 r.

.................., ......
a)

______

lipca 1944 r. do

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

Ja ................................. syn/córka .........................
-1990)

urodzony/urodzona ......................................................
(data i miejsce urodzenia)
(adres zamieszkania)

legi
i numer PESEL)

publicznej ........................
........................................................................
rt. 4 ustawy z dnia
1944-

2006 r. o ujawnianiu informacji o
-1990
poz. 1388)

(Dz. U. z 2013 r.

ustawy, w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.

.................., ......

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

Lp.

o ujawnianiu informacji o dokumentach
organów bez

Funkcja
-

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

................, .....

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

______
*
**
art. 2
do dnia 31 lipca 1990 r.

-

06 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach

5

INFORMACJA

Ja .................. syn*/córka* .......... nr PESEL ..................
(PESEL)

tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388)

órym mowa w art. 7 ust. 1
informacji o
lat 1944-

w dniu .................................................................
do .....................................................................
...................
........................................................................

................, .......

______
*

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

KANDYDATA
—
OBYWATELEM POLSKIM

Dane kandydata na radnego
Drugie
Nazwisko

Numer
paszportu
lub innego
dokumentu
stwierdz cego

(a)
funkcji z mandatem radnego.
em(am) pozbawiony(a) prawa do kandydowania
w

mojego pochodzenia.
mój ostatni

Unii

Europejskiej pochodzenia to:
Adres
zamieszkania:

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

...................................................
(podpis)

..........................................., dnia .............................. 2018r.

