Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Piastowa
Rada Miejska w Piastowie Uchwałą Nr XI /44 /2011 z dnia 30.08.2011r
wyraziła zgodę na utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta Piastowa (MRM).
Załącznikiem do wspomnianej Uchwały jest Statut Młodzieżowej Rady Miasta ,
który w części dot. Ordynacji Wyborczej określa m.in. sposób wyboru
Młodzieżowej Rady.
Nad całością przeprowadzanych wyborów czuwa Miejska Komisja Wyborcza,
która została powołana Uchwałą Nr XIV/73/2011 z dnia 15.11.2011r.
Do zadań Miejskiej Komisji Wyborczej (MKW) należy:
1/. wyznaczenie terminu wyborów do MRM,
2/. zarejestrowanie list kandydatów do Rady,
3/. przeprowadzenie wyborów,
4/. ogłoszenie wyników wyborów do Rady,
5/. wyznaczenie daty pierwszej sesji nowej Rady.
Na swoim pierwszym posiedzeniu Miejska Komisja Wyborcza postanowiła, iż
wybory do MRM odbędą się na pierwszej sesji Rady Miejskiej w nowym
2012r.
Kandydatem do MRM może być każdy mieszkaniec Piastowa w wieku od
16 do 23 lat, na stałe zamieszkały w naszym mieście.
Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia do Miejskiej Komisji Wyborczej
(Urząd Miejski w Piastowie, ul. 11 Listopada 2 pok nr 15) w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 stycznia 2012r - następujących
dokumentów:
a/ oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady (w
przypadku kandydatów, którzy nie ukończyli 18 roku życia, oświadczenie
musi być podpisane przez rodziców). Wzór oświadczenia stanowi załącznik
nr 1.
b/ zgłoszenie kandydata z podpisami 10 osób popierających. Wzór
zgłoszenia stanowi załącznik nr 2.
c/ zgłoszenie kandydata przez rekomendującą organizację młodzieżową
(lub działającą na rzecz młodzieży).Wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 3.
d. oświadczenie o niekaralności.
e. oświadczenie o stałym zamieszkaniu w Piastowie.
Rejestracja kandydata przez MKW następuje po dostarczeniu kompletu
dokumentów wymienionych w punktach: a,d,e oraz b lub c. Dokumenty należy
dostarczyć w zaklejonej i podpisanej kopercie formatu A4.
Więcej informacji dot. wyborów można uzyskać u Sekretarza Miasta Piastowa
(Urząd Miejski ul. 11 Listopada 2 pok 15) lub telefonicznie nr 22 728-02-88.
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