
 

Załącznik do Zarządzenia Nr 40-PR.7.2018 Burmistrza Głuchołaz 
z dnia 13 grudnia 2018r. 

 
Ogłoszenie Burmistrza Głuchołaz  

o terminie, trybie i zasadach wyborów  na członków Miejskiej Rady Seniorów w 
Głuchołazach 

Realizując zapisy Uchwały nr VII/60/15 Rady Miejskiej w Głuchołazach  z dnia 25 marca 

2015r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów, zmienionej Uchwałą nr XLVIII/473/18 

Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 października 2018r 

 
Burmistrz Głuchołaz  

ogłasza  
termin , tryb i zasady wyborów  na  członków Miejskiej Rady Seniorów w 

Głuchołazach 
  

§ 1. 1.Niniejszym informuje się, że  zgodnie z § 3  Statutu Miejskiej Rady Seniorów, 
będącym załącznikiem  do Uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach w sprawie powołania 
Miejskiej Rady Seniorów: 

1) Skład osobowy Miejskiej Rady Seniorów powoływany jest na okres kadencji 
Rady Miejskiej w Głuchołazach, 

2) W skład Miejskiej  Rady Seniorów wchodzi 15 Radnych: 
a)  przedstawicieli osób starszych, 
b)  przedstawicieli organizacji i podmiotów działających na rzecz osób starszych. 

2. W skład Miejskiej Rady Seniorów mogą być powołane osoby nieskazane 
prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, które najpóźniej w dniu 
poprzedzającym wybory ukończyły 60 lat życia i są mieszkańcami gminy Głuchołazy. 

    § 2. 1. Nabór kandydatów prowadzony będzie od dnia  17.12.2018r. do dnia 28.12.2018r.   
2. Zgłoszenia kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów należy przesłać drogą pocztową 
lub dostarczyć osobiście do siedziby Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, 48-340 
Głuchołazy, Rynek 15 , sekretariat pokój nr 11, w zamkniętej kopercie z dopiskiem 
„Nabór na członków Miejskiej Rady Seniorów” , w terminie określonym powyżej 
(decyduje data wpływu zgłoszenia do siedziby Urzędu Miejskiego w Głuchołazach). 
3. Zgłoszenia kandydatów na członków Miejskiej Rady Seniorów  dokonać mogą: 

1) uprawnieni do reprezentacji przedstawiciele organizacji i podmiotów działających 
na rzecz osób starszych - na formularzu zgłoszeniowym, którego wzór stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia lub 
2) przedstawiciele osób starszych (niezrzeszonych), w tym sami kandydaci - na  
formularzu zgłoszeniowym, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
ogłoszenia. 

3) Jeżeli do dnia zakończenia naboru kandydatów na członków Miejskiej Rady 
Seniorów liczba kandydatów będzie mniejsza niż liczba członków Miejskiej Rady 
Seniorów (15 osób) okres na zgłaszanie kandydatów przedłuża się o ustaloną w 
odrębnym ogłoszeniu liczbę dni, aż do czasu  zgłoszenia wymaganej liczby 
członków.  

4) W terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia naboru lista imienna osób, których 
kandydatury do Miejskiej Rady Seniorów zostały zgłoszone zgodnie z ogłoszeniem 
wraz z nazwą zgłaszającego podmiotu i z krótką charakterystyką każdego 
kandydata, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 



Głuchołazy i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, do dnia przeprowadzenia 
zebrania wyborczego. 

 
  §3. 1. Zebranie wyborcze z Burmistrzem Głuchołaz odbędzie się w dniu 07.01.2019r od 

godziny 13.00 do godziny 15.00 w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach,  na Sali 
posiedzeń Rady Miejskiej w Głuchołazach IIp. 
2. Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów na członków Miejskiej Rady Seniorów jest 

równa  liczbie Radnych Miejskiej Rady Seniorów (15 osób) wówczas nie stosuje się 
zapisów o zebraniu wyborczym, a zgłoszonych kandydatów uznaje się za wybranych 
Radnych Miejskiej Rady Seniorów. W takiej sytuacji nie ma konieczności 
przeprowadzania głosowania. 

3.  Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów na członków Rady Seniorów jest większa, niż 
uchwalona liczba Radnych Miejskiej Rady Seniorów, wówczas na zebraniu 
wyborczym zostaną przeprowadzone wybory Radnych do Rady Seniorów. 

 
§4. 1. Ustala się następujące zasady przeprowadzenia wyborów do Miejskiej Rady Seniorów 
na zebraniu wyborczym: 

1) Głosowania dokonuje się na kartach do głosowania stanowiących załącznik nr 3 do 

ogłoszenia. 

2) Każda osoba obecna i uprawniona do głosowania,  łącznie z kandydatami, może pobrać 

tylko jedną kartę do głosowania.  

3) Każda osoba obecna i uprawniona do głosowania, łącznie z kandydatami oddaje swój 

głos na pełną liczbę składu osobowego Rady Seniorów, poprzez postawienie znaku „X” 

przy nazwiskach 15 kandydatów. 

4) Wybory przeprowadzane na zebraniu wyborczym są bezpośrednie i tajne.  

5) Zaznaczenie mniej niż 15 kandydatów na karcie do głosowania, niewypełnienie karty, 

nieczytelne wypełnienie karty do głosowania, wyklucza głos osoby uprawnionej do 

głosowania w procedurze głosowania. 

6) Kartę do głosowania wydaje powołana odrębnym Zarządzeniem Burmistrza Głuchołaz 

Komisja wyborcza, osobie uprawnionej do głosowania na zebraniu wyborczym. 

7) Karty do głosowania składa się w skrzynce wyborczej , a po zakończeniu głosowania  

Komisja wyborcza przystępuje do liczenia oddanych głosów. 

8)  Za wybranych uważa się 15 kandydatów, którzy otrzymali najwyższą liczbę głosów. W 

razie równej liczby głosów przeprowadza się losowanie. 

2. Z przeprowadzonych wyborów, zebrania wyborczego sporządza się protokół zawierający 

dane kandydatów oraz liczbę otrzymanych przez nich głosów. 

3.  Wyniki głosowania uwzględniające ilość głosów uzyskanych przez poszczególnych 

kandydatów oraz informacja o osobach, które zostały wybrane do Miejskiej Rady Seniorów, 

zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu i na tablicy ogłoszeń w terminie 5 dni od dnia  

zebrania wyborczego. 

4. Uwagi dotyczące przebiegu głosowania można zgłaszać do Burmistrza Głuchołaz w terminie  

3 dni od dnia zebrania wyborczego. 

 

 


