
OBWIESZCZENIE 
Burmistrza Gminy Mosina 

 

w sprawie terminu, miejsca oraz terminarza 

wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla nr 5 

„Nowe Krosno” w Mosinie 

 
Na podstawie zarządzenia nr 121/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia  

30 czerwca 2021 r. w sprawie terminu, miejsca oraz terminarza wyborów 
Przewodniczącego i Zarządu Osiedla nr 5 „Nowe Krosno” w Mosinie, podaje się 

do publicznej wiadomości, co następuje: 
 

Wybory  Przewodniczącego i Zarządu Osiedla nr 5 „Nowe Krosno” w Mosinie 

odbędą się w dniu 12 września 2021 r. (niedziela), w godzinach od 10.00 
do 18.00, w Świetlicy Gminnej Spółdzielni „SAMOPOMOC CHŁOPSKA”  

w Mosinie, ul. Śremska 75A.  
 

Zgodnie z terminarzem wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla nr 5 
„Nowe Krosno” w Mosinie:  

1) 14 lipca 2021 r. do publicznej wiadomości zostaną podane informacje  
o terminie, miejscu oraz terminarzu wyborów, 

2) do 20 sierpnia 2021 r. będzie można zgłaszać i rejestrować kandydatów 
na Przewodniczącego i członków Zarządu Osiedla – w Urzędzie Miejskim  

w Mosinie, pl. 20 Października 1, w pokoju nr 21, w godzinach pracy 
urzędu, na drukach stanowiących integralną część niniejszego 

obwieszczenia, 
3) do 27 sierpnia 2021 r. zostaną podane do publicznej wiadomości listy 

kandydatów na Przewodniczącego i członków Zarządu Osiedla, 

4) do 31 sierpnia 2021 r. zostaną podane do publicznej wiadomości 
informacje o sposobie, zasadach głosowania i wzorze karty do głosowania, 

5) do 3 września 2021 r. zostanie powołana komisja wyborcza, 
6) 10 września 2021 r. zostaną przekazane przewodniczącemu komisji 

wyborczej karty do głosowania, spis osób uprawnionych do głosowania, 
formularze protokołu z wyborów i pieczęć komisji wyborczej, 

7) 12 września 2021 r. w godzinach od 10.00 do 18.00 zostanie 
przeprowadzone głosowanie, po czym zostanie podany do publicznej 

wiadomości protokół z wyborów poprzez wywieszenie go w lokalu 
wyborczym, 

8) 13 września 2021 r. zostanie podany do publicznej wiadomości protokół  
z wyborów poprzez publikację na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji 

Publicznej. 

 
              Z up. Burmistrza 

 
  /-/ Adam Ejchorst 
     Zastępca Burmistrza 



 

 

 

 

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

                                                                                                                         (miejscowość, data) 

 

ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU OSIEDLA 

w wyborach Przewodniczącego i Zarządu Osiedla nr 5 „Nowe Krosno”  

w Mosinie zarządzonych na dzień 12 września 2021 r. 

Ja ……………………………………………………………………………………………. niżej podpisany  

mieszkaniec Osiedla nr 5 „Nowe Krosno” w Mosinie,  

zamieszkały(a) …………………………………………………………………………………………………..,  

zgłaszam Pana(ią) ………………………………………………..………………………………………..…, 

adres zamieszkania ………………….…………………………………………………….……….……..…, jako 

kandydata na Przewodniczącego Zarządu Osiedla nr 5 „Nowe Krosno”  

w Mosinie. 

 

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

                                                                                        (podpis) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                                           (miejscowość, data) 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA KANDYDOWANIE  
NA PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU OSIEDLA  

 

Ja niżej podpisany(a) ........................................................................................... , 

zamieszkały(a) ……………………………………………………………, niniejszym oświadczam,  

że wyrażam zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Zarządu Osiedla nr 5 

„Nowe Krosno” w Mosinie oraz posiadam bierne i czynne prawo wyborcze. 

                                                                                            

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

                                                                                        (podpis) 

 

  



LISTA STAŁYCH MIESZKAŃCÓW OSIEDLA NR 5 „NOWE KROSNO” W MOSINIE POPIERAJĄCYCH KANDYDATA  

NA PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU OSIEDLA ……....…………….……………..…………………………………………………………..  

W WYBORACH 12.09.2021 r.                                   (imię i nazwisko kandydata na przewodniczącego zarządu osiedla) 

Lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania Podpis 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

 



 

 

 

 

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

                                                                                                     (miejscowość, data) 

 

 

 

 

ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA ZARZĄDU OSIEDLA 

w wyborach Przewodniczącego i Zarządu Osiedla nr 5 „Nowe Krosno”  

w Mosinie zarządzonych na dzień 12 września 2021 r. 

Ja …………………………………………………………………………….… niżej podpisany kandydat  

na Przewodniczącego Zarządu Osiedla nr 5 „Nowe Krosno” w Mosinie, zgłaszam 

Pana(ią)   .…………………………………………………………..…………………………………………….., 

adres zamieszkania ……………………..…………………………………………………….…………..…, jako 

kandydata na członka Zarządu Osiedla nr 5 „Nowe Krosno” w Mosinie. 

 

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

                                                                                        (podpis) 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                     (miejscowość, data) 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA KANDYDOWANIE  
NA CZŁONKA ZARZĄDU OSIEDLA 

 

Ja niżej podpisany(a) ........................................................................................... , 

zamieszkały(a) ……………………………………………….………….., niniejszym oświadczam,  

że wyrażam zgodę na kandydowanie na członka Zarządu Osiedla nr 5 „Nowe Krosno” 

w Mosinie oraz posiadam bierne i czynne prawo wyborcze. 

                                                                                            

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

                                                                                        (podpis) 

 

 

 

 


