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WYBORY DO GMINNEJ RADY SENIORÓW

W najbliższy wtorek 15 stycznia 2019 roku odbędą się wybory do Gminnej Rady Seniorów w
Siewierzu. Lokal wyborczy został usytuowany w sali posiedzeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy
Siewierz ul. Żwirki i Wigury 16. Glosowanie zostanie przeprowadzone w godzinach od 09:00 do 17:00
przez Komisję Wyborczą powołaną stosownym zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz.
Przypominamy zasady głosowania na kandydatów do Gminnej Rady Seniorów:
uprawnionymi do głosowania są pełnoletni mieszkańcy gminy, a weryfikacji osób zainteresowanych
wzięciem udziału w wyborach dokona komisja wyborcza na podstawie dowodu osobistego lub innego
dokumentu tożsamości ze zdjęciem,
głosowanie polega na postawieniu znaku „X” w kratce przy nazwisku kandydata, na którego
wyborca głosuje,
przez znak „X” rozumie się co najmniej dwie przecinające się linie, których punkt przecięcia
znajduje się w w obrębie kratki,
postawienie znaku „X” w więcej niż 1 kratce lub nie postawienie znaku „X” w żadnej kratce
spowoduje nieważność głosu,
każdy wyborca może otrzymać od Komisji Wyborczej jedną kartę do głosowania.
Członkami Gminnej Rady Seniorów zostanie 12 kandydatów, którzy uzyskają kolejno największą liczbę
ważnie oddanych głosów. W przypadku równej liczby głosów, komisja wyborcza przeprowadzi losowanie.
Do Gminnej Rady Seniorów kandyduje 14 przedstawicieli środowisk senioralnych z terenu
gminy Siewierz:
BAŃKA Jan
DYRDA Renata
GORZKOWSKA Bogusława
KORUSIEWICZ Bogusława
LOREK Krystyna
MAJEWSKI Kazimierz
MUCHA Jan
NOWACKA Danuta
PARZOCH Mieczysława
ROK Teodozja
RZEPECKA Danuta
WALCZYŃSKA Anna
WIERZBA Małgorzata
WYLON Maria
Gminna Rada Seniorów ma charakter doradczy, konsultacyjny i opiniotwórczy. Radni – seniorzy mają
prawo wyrażać swoje zdanie w sprawach będących przedmiotem obrad, zgłaszać wnioski i inicjatywy
związane z funkcjonowaniem gminy, ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących seniorów oraz
wnioskować o ujęcie w porządku obrad Gminnej Rady Seniorów sprawy, którą uważają za pilną i
społecznie uzasadnioną, a zwłaszcza taką, która wynika z postulatów seniorów. Reprezentując środowisko
senioralne mogą jednocześnie wskazywać pożądane i oczekiwane kierunki działań oraz mówić głośno o
problemach i bolączkach, trapiących ludzi starszych. Dzięki takiej wymianie informacji możliwa będzie
efektywna współpraca z władzami samorządowymi i podejmowanie konkretnych działań, ukierunkowanych
na polepszenie jakości życia.

Zachęcamy do czynnego udziału w wyborach i dokonanie wyboru przedstawicieli społeczności lokalnej
do reprezentowania interesów osób starszych na szerszym forum, co będzie kolejnym krokiem ku
pełniejszej partycypacji społecznej ważnej grupy mieszkańców naszej gminy. Współdziałanie Gminnej
Rady Seniorów z samorządem gminnym będzie również istotnym elementem polityki społecznej
ukierunkowanej na jak najpełniejsze zaspokajanie potrzeb poszczególnych grup społecznych –
mieszkańców gminy Siewierz.
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