
 

OBWIESZCZENIE  

Burmistrza Miasta Raciąża  

z dnia 07 kwietnia 2022 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wyborców 

informacji o wyborach do II kadencji Miejskiej Rady Seniorów w Raciążu 

  

Na podstawie § 4 ust. 7 załącznika nr 1 do Uchwały Nr X/83/2015 Rady Miejskiej                                     

w Raciążu z dnia 15 października 2015 roku w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów   

w Raciążu i nadania jej statutu (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2015r. 

poz. 8695), podaję się do publicznej wiadomości wyborców informację o wyznaczonej 

siedzibie komisji  wyborczej, lokalu komisji wyborczej dostosowanego do potrzeb 

niepełnosprawnych w wyborach do II kadencji Miejskiej Rady Seniorów w Raciążu 

zarządzonych  na dzień 26 kwietnia 2022 r.  

  

Wybory do II kadencji Miejskiej Rady Seniorów w Raciążu zostaną przeprowadzone                               

w Miejskim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu w dniu 26 kwietnia 2022 roku,                           

o godzinie 16:00.   

  

Kandydat/ka na Radnego Seniora wybierany jest w głosowaniu.   

  

Do Miejskiej Rady Seniorów w Raciążu mogą kandydować mieszkańcy Gminy Miasto 

Raciąż, którzy spełniają wszystkie poniższe warunki:  

- najpóźniej w dniu poprzedzającym spotkanie wyborcze ukończyli 60 rok życia;  

- pobrali w Urzędzie Miejskim w Raciążu formularz zgłoszeniowy i formularz 

zawierający listę poparcia kandydata;  

- złożyli do 14 kwietnia 2022 r w Urzędzie Miejskim w Raciążu formularz zgłoszeniowy                  

i listę poparcia zawierającą minimum 10 podpisów osób, które w dniu podpisania listy 

poparcia zamieszkiwały w Gminie Miasto Raciąż i ukończyły 60 rok życia;  

- są obecni na spotkaniu wyborczym.  

  

Bierne prawo wyborcze przysługuje osobom, które najpóźniej w dniu poprzedzającym 

spotkanie wyborcze ukończyły 60 rok życia i są obecne na spotkaniu.  

  

W przypadku braku kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów, których wybór nastąpiłby               

w drodze głosowania, wybory nie odbędą się, a miejsca w Radzie pozostaną nie obsadzone.  

W przypadku zgłoszenia się jednej lub dwóch osób zostaną one powołane do Rady                                 

bez głosowania.   

  

Do ogłoszenia załączone są wzory formularza  zgłoszeniowego kandydata i wzór karty                 

do głosowania, które dostępne są na stronie internetowej www.miastoraciaz.pl                                         

lub w sekretariacie Urzędu Miejskiego.   

  

Komisja wyborcza do przeprowadzenia wyborów do Miejskiej Rady Seniorów w Raciążu 

zarządzonych na dzień 26 kwietnia 2022 roku powołana została Zarządzeniem Nr 44/2022          

z dnia 07 kwietnia 2022 roku, w następującym składzie osobowym: 1) Kujawa Renata –

Przewodnicząca Komisji 2) Wawrowska Katarzyna – członek Komisji 3) Dumińska Justyna – 

członek Komisji.  

 

Burmistrz Miasta Raciąża  

  

/-/  Mariusz Jerzy Godlewski  

http://www.miastoraciaz.pl/
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Wzór karty zgłoszenia kandydata do Miejskiej Rady Seniorów 
  

Imię i nazwisko kandydata:   …………………………..……………………………….. 

Adres zamieszkania kandydata:  …………………………………………………………… 

Data urodzenia kandydata:  …………………………………… 

Numer telefonu:    ……………………………………  

Adres e-mail:     …………………………………………………………… 

 

Istotne dla kandydata dane biograficzne lub inne informacje, które zostaną udostępnione 

publicznie w obwieszczeniu zawierającym listę kandydatów (np. zawód, pełnione funkcje 

społeczne, doświadczenia itp.). 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………….     ………..………………………………… 

   (miejsce i data)        (czytelny podpis kandydata) 
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Wzór karty zgłoszenia kandydata do Miejskiej Rady Seniorów 
 

Lista poparcia dla kandydata  (minimum 10 osób) 
 

Imię i Nazwisko kandydata:  ………………………………………………… 

Lp. IMIĘ I NAZWISKO PESEL DATA PODPIS 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               


