
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Hajnówce w sprawie
zgłaszanie kandydatów na członków Rad Osiedli

z dnia 22 grudnia 2015 r.

Najpóźniej w 40 dniu przed dniem wyborów Miejska Komisja Wyborcza ogłasza osobno dla
każdego osiedla liczbę wybieranych członków rady osiedla – 22 grudnia 2015 r.

Kandydatury na członków rad osiedli zgłaszane są do Miejskiej Komisji Wyborczej najpóźniej
w 30 dniu  przed  dniem  wyborów  do  godz.  18.00  -  4  stycznia  2016  r.  Jeżeli  w terminie
przewidzianym dla zgłoszenia kandydatów nie zostanie zgłoszonych więcej kandydatów niż liczba
mandatów  w osiedlu,  Miejska  Komisja  Wyborcza  wzywa  wyborców,  w sposób  zwyczajowo
przyjęty,  do  zgłoszenia  kandydatów,  w takim  przypadku  termin  zgłoszenia  kandydatów  ulega
przedłużeniu o 5 dni roboczych. Jeśli w wyniku takiego działania nie zostaną zgłoszeni kandydaci,
wyborów w tej radzie nie przeprowadza się.

 Kandydować można tylko w osiedlu, w którym kandydat stale zamieszkuje.

 Zgłoszenie kandydata na członka rady osiedla zawiera jego nazwisko i imię,  wiek i miejsce
zamieszkania kandydata oraz wskazuje osiedle, w którym kandyduje.

Zgłoszenie kandydata na członka rady osiedla może zawierać nazwę lub skrót nazwy organizacji
popierającej jego kandydaturę.

Do  każdego  zgłoszenia  kandydatury  należy  doręczyć  pisemne  oświadczenie  kandydata
o wyrażeniu zgody na kandydowanie.

Zgłoszenie  kandydata  na  członka  rady  osiedla  powinno  być  podpisane  przez  co  najmniej
20 wyborców zamieszkałych w danym osiedlu.

Wyborca  podpisuje  zgłoszenie  kandydata  na  członka  rady  osiedla,  obok  podpisu,  wpisuje
czytelnie swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania i numer PESEL.

Zgłoszenia kandydata może dokonać kandydat bądź jedna z osób wymieniona wyżej.

Miejska  Komisja  Wyborcza  niezwłocznie  rejestruje  we  wskazanym  osiedlu  kandydaturę  na
członka rady osiedla,  zgłoszoną zgodnie z przepisami  niniejszej  uchwały,  sporządzając protokół
rejestracji zgłoszenia i zawiadamia o tym zgłaszających.

Jeżeli zgłoszenie kandydata wykazuje wady, komisja wzywa niezwłocznie zgłaszającego do ich
usunięcia  w terminie  3 dni.  Jeżeli  wskazane  wady  nie zostaną  usunięte,  komisja  stwierdza
nieważność zgłoszenia kandydata.

Miejska  Komisja  Wyborcza  publikuje  listy  kandydatów na  członków rad  osiedli  najpóźniej
w 20 dniu przed dniem wyborów – 11 stycznia 2016 r.

 Kandydat na członka rady osiedla może wyznaczyć swojego męża zaufania uprawnionego do
reprezentowania go wobec komisji wyborczych.

Mąż zaufania reprezentuje interesy swojego kandydata w szczególności w czasie głosowania,
przy obliczaniu głosów i przy ustalaniu wyników wyborów przez Osiedlową Komisję Wyborczą.

Przewodniczący  Miejskiej  Komisji  Wyborczej  wydaje  mężowi  zaufania  zaświadczenie
uprawniające  go  do  obecności  w lokalu  komisji  wyborczej  w czasie  wykonywania  przez  nią
czynności.

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

Anna Borowik



Załączniki : 

• Zgłoszenie kandydata na członka rady osiedla w wyborach zarządzonych na dzień 31
stycznia 2016 r. 

• Oświadczenie kandydata na członka rady osiedla w wyborach zarządzonych na dzień
31 stycznia 2016 r.


