Zarządzenie Nr 596/2022
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 13 września 2022 r.
w sprawie ustalenia procedury publicznego głosowania dotyczącego wyboru członków
Kaliskiej Rady Seniorów
Na podstawie art. 5c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.
2022r. poz. 559 ze zm), w związku z § 3 ust 4 załącznika do uchwały Nr XXV/300/2016
Rady Miasta Kalisza z dnia 26 maja 2016 r. w sprawie powołania Kaliskiej Rady
Seniorów oraz nadania jej Statutu ( Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2022 r. poz. 4388),
zarządza się co następuje:
§1
1.Ustala się procedurę głosowania publicznego dotyczącego wyboru członków Kaliskiej
Rady Seniorów wraz z podaniem sposobu głosowania, terminu oraz miejsca, zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2.Ustala się wzór karty do głosowania na członka Kaliskiej Rady Seniorów, zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§2
1.Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu merytorycznie
Wiceprezydentowi Miasta Kalisza.
2.Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych
i Mieszkaniowych Urzędu Miasta Kalisza.
§3
Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza
/…/
Krystian Kinastowski

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 596/2022
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 13 września 2022 r.

Informacja
Prezydenta Miasta Kalisza
dotycząca procedury głosowania publicznego dotyczącego wyboru
członków Kaliskiej Rady Seniorów
1. Głosowanie na członków Kaliskiej Rady Seniorów odbędzie się w dniach 26-29
września br w godz. 10:00 – 13:00 w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul.
Babina 1 w Kaliszu.
2. W głosowaniu prawo wyboru członków mają wszyscy mieszkańcy Kalisza, którzy
ukończyli 60 rok życia.
3. Głosowanie jest tajne, głosy na poszczególnych kandydatów oddaje się przy użyciu
karty do głosowania, poprzez zaznaczenie znaku "X" w kratce przy nazwisku
kandydata.
4. Karta do głosowania zawiera umieszczone w porządku alfabetycznym nazwiska i
imiona zgłoszonych kandydatów.
5. Na jednej karcie można oddać głos tylko na jednego kandydata. Postawienie na karcie
do głosowania znaków "X" przy więcej niż jednym kandydacie powoduje nieważność
głosu lub niepostawienie znaku „X” przy żadnym z nazwisk kandydatów, a także
postawienie znaku „X” w innym miejscu niż do tego wyznaczone powoduje
nieważność głosu.
6. Głosowanie przeprowadza oraz ustala jego wyniki komisja powołana przez
Prezydenta Miasta Kalisza złożona z pięciu osób, w tym: czterech przedstawicieli
środowisk senioralnych oraz przewodniczącego Komisji będącego przedstawicielem
Prezydenta.
7. Za wybrane w skład Rady uznaje się osoby, które uzyskały największą ilość głosów.
8. W przypadku równej liczby głosów decyduje losowanie przeprowadzone przez
Komisję.

Prezydent Miasta Kalisza
/…/
Krystian Kinastowski

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 596/2022
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 13 września 2022 r.

PUBLICZNE GŁOSOWANIE
DOTYCZĄCE WYBORU CZŁONKÓW
KALISKIEJ RADY SENIORÓW

KALISZ, 26 – 29 WRZEŚNIA 2022 ROKU

Karta do głosowania
KANDYDACI NA CZŁONKÓW KALISKIEJ RADY SENIORÓW

01.

BARTOSIK Barbara

02.

BOTOR Grażyna

03.

GRAJEK Zdzisława

04.

GRZYB Grażyna

05.

HABELSKA Alicja

06.

KRASZKIEWICZ Małgorzata

07.

PIOTROWSKA Bożena

08.

PRZYBYŁOWSKA Dorota

09.

ROBAK Krystyna

10.

SAWICKA Irena

11.

WITCZAK Ewa

Informacja
Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając w kratce z lewej strony obok nazwiska znak „X” (dwie
przecinające się linie w obrębie kratki. Postawienie znaku „x” przy nazwisku więcej niż jednego kandydata lub
niepostawienie znaku „X” przy żadnym z nazwisk kandydatów, a także postawienie znaku „X” w innym miejscu
niż do tego wyznaczone powoduje nieważność głosu.

Prezydent Miasta Kalisza
/…/
Krystian Kinastowski

