Jak i gdzie można zgłaszać kandydatów do Rad Osiedli?
Kandydatów na członków Rady Osiedla zgłaszają mieszkańcy ujęci w rejestrze wyborców
danego osiedla do 17 marca 2019 r. Kandydatura musi być poparta podpisami co najmniej 20
osób z terenu danego osiedla, posiadających czynne prawa wyborcze.
Zgłoszenia w formie pisemnej, przyjmowane są przez Miejską Komisję Wyborczą do 17 marca
2019 r. w pok. 159 UM w godz. 8.00 – 15.00. W zgłoszeniu należy podać nazwisko, imię, wiek,
wykształcenie, zawód, numer ewidencyjny PESEL i miejsce zamieszkania oraz nazwę Rady
Osiedla, do której się kandyduje. Do każdego zgłoszenia należy dołączyć pisemne
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz oświadczenie o posiadaniu
prawa wybieralności (biernego prawa wyborczego). Do zgłoszenia należy również dołączyć
informację administratora o przetwarzaniu danych osobowych (RODO).
Jak i gdzie można zgłaszać kandydatów do Osiedlowej Komisji Wyborczej?
W skład OKW wchodzi 3-5 osób, w tym przewodniczący i jego zastępca, wyłonionych spośród
kandydatów zgłoszonych przez rady osiedli, kluby radnych Rady Miasta lub grupę minimum
5 mieszkańców danego o siedla ujętych w rejestrze wyborców.
Członkiem OKW nie może być osoba kandydująca w wyborach do Rady O s i e d l a ani
osoba będąca wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, przysposobionym ani małżonkiem żadnych
z tych osób.
Zgłoszenia przyjmowane są do 17 marca 2019 r. w pok. 159 UM w godz. 8.00 – 15.00. Do
zgłoszenia należy również dołączyć informację administratora o przetwarzaniu danych
osobowych (RODO).
Co należy do zadań członka Osiedlowej Komisji Wyborczej?
1. Udział w zebraniu konstytuującym Komisję (29.03.2019, godz. 16.00, siedziba Komisji,
do której zostało się powołanym).
2. Udział w szkoleniu (szkolenia odbędą się w tygodniu poprzedzającym wybory).
3. Odbiór materiałów wyborczych w dniu wyborów w godzinach od 7.30 do 9.00.
4. Przeprowadzenie głosowania w lokalu wyborczym.
5. Dyżurowanie w lokalu wyborczym w dniu wyborów (7.04).
6. Ustalenie wyników głosowania w osiedlu oraz wywieszenie ich w miejscu dostępnym dla
mieszkańców (np. na drzwiach wejściowych do lokalu wyborczego).
7. Przekazanie protokołów głosowania Miejskiej Komisji Wyborczej do Urzędu Miasta
Szczecin Pl. Armii Krajowej 1.
Ile wynosi dieta członka Osiedlowej Komisji Wyborczej?
Członkom OKW za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów przysługuje dieta w
wysokości:
•
•
•

Przewodniczący OKW – 380 zł
Wiceprzewodniczący OKW – 330 zł
Członek OKW – 300 zł

Kto może głosować w wyborach do Rad Osiedli?
Prawo wzięcia udziału w wyborach do Rady Osiedla, ma każdy mieszkaniec Miasta, który
najpóźniej w dniu wyborów ukończył 18 lat i jest ujęty w rejestrze wyborców,
zamieszkałych na terenie danej Rady.
Radni osiedlowi wybierani są w powszechnych, równych i bezpośrednich wyborach, w
głosowaniu tajnym. Wybory odbywają się w niedzielę 7.04.2019 r. w godzinach od 9.00 do
20.00.
Jak oddać głos?
Każdy pełnoletni mieszkaniec wpisany w rejestr wyborców danego osiedla, głosuje na
wybranych przez siebie kandydatów, stawiając znak „X” w kratce z lewej strony obok ich
nazwisk. Można zagłosować na więcej niż jednego kandydata. W radach 15 osobowych
wyborca może zagłosować na maksymalnie 8 osób, a w 21 osobowych (Gumieńce i Pogodno)
na – 11 osób.
Do Rady Osiedla wchodzą kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę głosów, do momentu
zapełnienia wszystkich mandatów.
Gdzie głosować?
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