	
Ogłoszenie

Prezydent Miasta Suwałk 
ogłasza wybory przedstawicieli organizacji 
i innych podmiotów, działających na rzecz osób starszych 
do Suwalskiej Rady Seniorów

 I. Procedura głosowania 
	Przedstawicieli organizacji i innych podmiotów działających na rzecz osób starszych do Suwalskiej Rady Seniorów wybierają organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Suwałk, zwane dalej Organizacjami i inne podmioty działające na rzecz osób starszych, w drodze głosowania spośród kandydatów do Suwalskiej Rady Seniorów. Głosowanie odbędzie się w dniach od 4.12.2014 r. do 18.12.2014 r. Wypełnione karty do głosowania w zamkniętej kopercie z pieczątką organizacji głosującej i dopiskiem „Głosowanie do Suwalskiej Rady Seniorów” należy do godz. 15.30 w dniu 18.12.2014 wysłać na adres: Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Urząd Miejski, ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki lub złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego, ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki lub przekazać za pomocą systemu ePUAP. Decyduje data wpływu. 


	Organizacje i inne podmioty działające na rzecz osób starszych mogą głosować na nie więcej niż 7 kandydatów, stawiając znak „x” w kratce przy nazwisku kandydata.


	Jednej Organizacji i innemu podmiotowi działającemu na rzecz osób starszych przysługuje jedna karta do głosowania, a wybór kandydatów winien być potwierdzony podpisami osób upoważnionych do wyrażania woli w imieniu Organizacji lub innego podmiotu działającego na rzecz osób starszych.


	Karty do głosowania, które wpłyną po terminie ustalonym w pkt 1 lub nie będą podpisane przez osoby upoważnione, nie będą uwzględnione.


	Prezydent Miasta Suwałk powoła trzyosobową Komisję Skrutacyjną.


	 Z przeprowadzonego głosowania Komisja Skrutacyjna sporządza protokół, który przekazuje Prezydentowi Miasta Suwałk.


II. Wyniki głosowania
Wyniki głosowania na członków Suwalskiej Rady Seniorów ustala Komisja Skrutacyjna powołana przez Prezydenta Miasta Suwałk.

	Przedstawicielami organizacji lub innych podmiotów działających na rzecz seniorów do Suwalskiej Rady Seniorów zostaje 7 kandydatów, którzy w wyborach uzyskali największą liczbę głosów, z zastrzeżeniem, że co najmniej pięciu członków Suwalskiej Rady Seniorów musi mieć powyżej 60 lat. 

W przypadku, jeżeli w wyniku głosowania i wskazania Prezydenta Miasta Suwałk powyższe kryterium nie zostanie spełnione, na miejsce osoby w wieku poniżej 60 lat wejdzie osoba powyżej 60 roku życia, która uzyskała kolejno największą liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje publiczne losowanie zarządzone przez Prezydenta Miasta Suwałk.

	Wyniki głosowania, uwzględniające liczbę głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów oraz informację o tym, którzy kandydaci weszli w skład Suwalskiej Rady Seniorów, zostaną ogłoszone na stronie internetowej Miasta Suwałki www.um.suwalki.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Suwałkach w ciągu 
7 dni od daty zakończenia głosowania.





W załączeniu:
	Karta do głosowania.



























                    Załącznik nr 1 do ogłoszenia o wyborach 
                    do Suwalskiej Rady Seniorów  
Karta do głosowania na przedstawicieli organizacji 
i innych podmiotów działających na rzecz osób starszych 
- członków Suwalskiej Rady Seniorów
I. Wskazanie imienia i nazwiska popieranych kandydatów (nie więcej niż 7 osób)1) Głosować można stawiając w kratce znak „x” przy nie więcej niż 7 nazwiskach kandydatów. Postawienie znaku „x” obok nazwisk więcej niż 7 kandydatów lub niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu. : 
 	

	         Tadeusz Chludziński -  zgłoszony przez Polski Związek Emerytów, 
                                                                       Rencistów i Inwalidów, Zarząd Okręgowy 
                                                                       w Suwałkach  


2.                           Janina Deresz – zgłoszona przez Związek Nauczycielstwa Polskiego,
                                                          Sekcja Emerytów i Rencistów w Suwałkach 


3.                           Wiesława Giczewska – zgłoszona przez Suwalskie Stowarzyszenie 
                                                                      Opieki Paliatywnej w Suwałkach


                           
4.                           Barbara Grabowska - zgłoszona przez Stowarzyszenie Uniwersytet             
                                                                    Trzeciego Wieku w Suwałkach      
                

5.                           Maria Jolanta Lauryn - zgłoszona przez Stowarzyszenie Przyjaciół
                                                                      Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach 



6.                           Piotr Marian Luto - zgłoszony przez Stowarzyszenie „Aktywni 
                                                                 Suwalczanie” w Suwałkach 



7.                          Bożenna Maskowicz - zgłoszona przez Stowarzyszenie Uniwersytet 


                                                                   Trzeciego Wieku w Suwałkach 

8.                           Mirosława Ostrowska - zgłoszona przez Związek Nauczycielstwa  
                                                                       Polskiego, Sekcja Emerytów i Rencistów 
                                                                        w Suwałkach 

9.                           Mar
ek Wiesław Radziwiłowicz - zgłoszony przez Stowarzyszenie
                                                                                    Emerytów i Rencistów Policyjnych, 
                                                                                    koło w Suwałkach


                                                           
10.                        Jadwiga Sowulewska - zgłoszona przez Polski Związek Emerytów, 
                                                                      Rencistów i Inwalidów, Zarząd Okręgowy
                                                                      w Suwałkach      
                    


11.                        Ryszard Wysocki - zgłoszony przez Stowarzyszenie Emerytów 
                                                               i Rencistów Policyjnych, koło w Suwałkach

                    


12.                        Dariusz Żukowski - zgłoszony przez Suwalskie Stowarzyszenie Opieki 
                                                                Paliatywnej w Suwałkach


II. Dane organizacji (lub podmiotu działającego na rzecz osób starszych) głosującej:
	Nazwa

.……………………………………………….…………………………………………………………………………………………….………………………………………

	Siedziba (adres), telefon, e-mail 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….

	Nr KRS lub innego dokumentu wraz z nazwą rejestru właściwego
………………………………………………………………………………………….……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    


	Forma prawna

………….………………………………………………………………………………

	Imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania organizacji (lub podmiotu działającego na rzecz osób starszych) oraz sposób reprezentacji (zgodnie ze statutem)

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

	Oświadczenie oraz podpisy osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu uprawnionego:


Działając w imieniu organizacji (podmiotu działającego na rzecz osób starszych) głosującej potwierdzam/y powyższe dane i oświadczam/y, że prowadzi ona działalność na terenie Miasta Suwałk. 

……………………………………..                       ………………………………….
       pieczęć organizacji                                                 miejscowość, data 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania organizacji


