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24 listopada 2019 roku odbędą się wybory do siedmiu rad jednostek pomocniczych
miasta Katowice. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi możliwości
kandydowania na radnego, do składu obwodowych komisji wyborczych oraz sposobu
wyboru radnych w wyborach.

  

  

Jednostka pomocnicza to wspólnota samorządowa mieszkańców zamieszkałych na jej terenie.
Podział miasta Katowice na 22 jednostki został dokonany uchwałami Rady Miasta z 1997 i 1998
r., gdzie wskazano nazwy i granice obszarów ich działania.

  

Głównym celem działania jednostki jest tworzenie warunków dla pełnego uczestnictwa
mieszkańców w rozpatrywaniu istotnych spraw związanych z bieżącymi problemami dzielnicy.
Realizacja celów działania jednostki odbywa się w ścisłej współpracy z radnymi Rady Miasta z
okręgu wyborczego obejmującego obszar jednostki. Organami jednostki są rada jednostki (tzw.
rada dzielnicy) oraz zarząd jednostki, członkowie tych organów pełnią swoje funkcje społecznie.

  

Na podstawie uchwały Rady Miasta Katowice  nr X/206/19 z dnia 25 lipca 2019 r.  w Jednostce
Pomocniczej nr 1 Śródmieście, nr 2 Załęska Hałda - Brynów część zachodnia, nr 4 Osiedle
Paderewskiego - Muchowiec, nr 9 Osiedle Tysiąclecia, nr 10 Dąb, nr 11 Wełnowiec -
Józefowiec i nr 20 Zarzecze 24 listopada 2019 r. odbędą się wybory do rad tych jednostek.
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https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=113524&amp;menu=660
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    Kto może kandydować na radnego?  Każdy, kto najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat, stale zamieszkuje na terenie jednostkipomocniczej i figuruje w rejestrze wyborców. Ponadto kandydat nie może być skazanyprawomocnym wyrokiem sądu orzeczonym za przestępstwo umyślne.  Kto może kandydować do składu Obwodowych Komisji Wyborczych?  Kandydaci muszą być wyborcami, stale zamieszkiwać na terenie miasta Katowice i nie mogąbyć w stosunku do kandydujących: zstępnymi (czyli potomkami – dziećmi, wnukami,prawnukami), wstępnymi (czyli rodzicami, dziadkami, pradziadkami), rodzeństwem animałżonkami.  Jak zgłosić kandydata na radnego?  Poprzez złożenie druku formularza wraz z listą poparcia (imiona, nazwiska i adresyzamieszkania wraz z podpisami osób popierających kandydata) w trakcie dyżuru OkręgowejKomisji Wyborczej. Wzór formularza zgłoszenia kandydata i listy poparcia dostępny jest  tutaj ,jak również do pobrania w siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej, w trakcie jej dyżuru.  Zgłoszenie kandydata musi być poparte przez co najmniej 20 wyborców - mieszkańcówjednostki pomocniczej. Wyborca może poprzeć dowolną liczbę kandydatów na radnych.  Kto może zgłosić kandydata na radnego?  Zgłoszenia może dokonać osobiście sam kandydat lub dwóch pierwszych wyborców z listypoparcia. Zgłoszenie może zawierać adnotację o poparciu kandydata przez organizacjępolityczną lub społeczną potwierdzone pisemnie przez organ właściwy statutowo.  Jak zgłosić się do prac w Obwodowej Komisji Wyborczej?  Zgłoszenie należy złożyć na druku formularza w trakcie dyżuru Okręgowej Komisji Wyborczej.Wzór formularza dostępny jest  tutaj , jak również do pobrania w siedzibie Okręgowej KomisjiWyborczej, w trakcie jej dyżuru.  Jak wyglądają wybory?  Uprawnieni mieszkańcy poprzez tajne głosowanie wybierają radę za pomocą kart dogłosowania. Wybory odbędą się 24 listopada 2019 r. w godz.: 7:00 - 19:00. Aby zagłosowaćnależy mieć ze sobą dokument tożsamości.  Jak zagłosować?  Wybiera się 1 kandydata poprzez postawienie znaku "X" w kratce z lewej strony obok nazwiskakandydata, na którego się głosuje.    Gdzie i kiedy można zgłaszać kandydatury? Gdzie zagłosować? Sprawdź informacjedotyczące Twojej jednostki pomocniczej:    Osiedle Tysiąclecia    Źródło:  katowice.eu  
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https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/WyboryIReferenda/dokument.aspx?idr=114033&amp;menu=606
https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/WyboryIReferenda/dokument.aspx?idr=114034&amp;menu=606
https://www.katowice.eu/Konsultacje/Strony/wybory-JP-9.aspx
https://www.katowice.eu/miasto/aktualnosci?ItemID=3743&amp;ListID={D5DEA5D0-1093-414A-AB2A-4A83B293CB9E}

