Za^^cznik nr 4 do Zarz^dzenia nr 17/20
Wójta Gminy Wojciechów
z dnia 3 marca.2020 r.
Regulamin wyborów na cz^ onków do Gminnej Rady Seniorów w Wojciechowie
1. Prawo zg^aszania kandydatów do Rady przys ^uguje:
a) Mieszka^com gminy Wojciechów, którzy uko ^czyli 60 lat, przy czym ka ^dy kandydat do
Rady musi zebra ^ co najmniej 5 podpisów od Seniorów z gminy Wojciechów;
b) Organizacjom spo ^ecznym maj ^cym w celach statutowych dzia^anie na rzecz Seniorów
w gminie Wojciechów lub mog ^cym si^ w praktyce wykaza ^ takimi dzia^aniami - po 1
przedstawicielu.
2. Uprawniony do g ^osowania lub obecny na spotkaniu wyborczym delegat, przed otrzymaniem karty
do g^osowania, legitymuje si^ dowodem to ^samo^ci — dowód osobisty lub paszport.
3. Wybory na cz^onków Rady Seniorów s ^ tajne.
4. G^osowania dokonuje si ^ na karcie do g^osowania stanowi ^cej za^^cznik nr 3 do zarz^dzenia.
5. Nazwiska i imiona kandydatów na cz^onków Rady Seniorów umieszczane s ^ na karcie do
g^osowania w porz^dku alfabetycznym. Obok ka^dego nazwiska z prawej strony widnieje kratka.
6. Kart^ do g^osowania, jak we wzorze do niniejszego Regulaminu, wydaje powo ^ana odr^bnym
zarz^dzeniem Wójta Gminy Wojciechów Komisja wyborcza, osobie uprawnionej do g ^osowania na
zebraniu wyborczym.
7. Uprawnieni do g^osowania dokonuj ^ wyboru poprzez postawienie znaków „X” w kratkach, obok
nazwiska 1 kandydata opowiad ^j ^c si^ w ten sposób za wyborem tego kandydata na cz ^onka Rady
Seniorów.
8. Je^eli na karcie do glosowania delegat:
^ postawi^ znak „X” w wi^cej ni ^ jednej kratce,
^ nie postawi ^ znaku „X” w kratce obok nazwiska ^adnego kandydata
- jego g^os uwa^a si^ za niewa^ny.
9. Karty do g^osowania sk^ada si ^ w skrzynce wyborczej, a po zako ^czeniu g^osowania Komisja
wyborcza przyst^puje do liczenia oddanych g^osów.
10. Za wybranych uwa^a si ^ nie mniej ni ^ 15 i nie wi ^cej ni ^ 21 kandydatów, którzy otrzymali
najwi^ksz^ liczb^ g^osów (znaków „X” w kratce przy nazwiskach tych kandydatów)
11. W przypadku, gdy w g^osowaniu dwóch lub wi ^cej kandydatów otrzyma jednakow ^ liczb^
g^osów, która stanowi liczb ^ uprawniaj ^c^ do uzyskania mandatu Radnego Rady Seniorów,
a jednocze ^nie powodowa^oby to wybór wi ^kszej liczby cz^onków ni ^ ustalona liczba cz^onków do
Rady Seniorów, przeprowadza si ^ II tur^ g^osowania spo ^ród tych kandydatów.
12. Z przeprowadzonych wyborów/spotkania wyborczego sporz ^dza si ^ protokó^ zawieraj ^cy dane
kandydatów oraz liczb ^ otrzymanych przez nich g ^osów.
13. Wyniki g^osowania uwzgl ^dniaj ^ce ilo^^ g^osów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów
oraz informacja o osobach, które zosta ^y wybrane do Rady Seniorów, publikuje si ^ na stronie
internetowej Urz^du Gminy oraz wywiesza na tablicy og ^osze^ Urz^du Gminy w terminie 7 dni od
dnia spotkania wyborczego.

