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Zarządzenie Nr VIII/ ..
/2020
Burmistrza Miasta Lubartów
z dnia ... 3. .... stycznia 2020 r.
w sprawie określenia trybu pracy Komisji Wyborczej oraz trybu i sposobu przeprowadzenia
wyborów do Rady Seniorów Miasta Lubartów

Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz.U. z 2019r. poz. 506, l309, 1696, 1815 i 1571) oraz § 7 ust. 3 i ust. 5 Statutu Rady
Seniorów Miasta Lubartów stanowiącego załącznik do uchwały Nr X/57/2015 Rady Miasta
Lubartów z dnia 29 września 2015 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Lubartów
(Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2015r. poz. 3465), zarządzam, co następuje:

§l
1. Komisja Wyborcza powołana Zarządzeniem Nr VIII/270/2019 Burmistrza Miasta
Lubartów z dnia 12 grudnia 2019 r. wybiera ze swojego składu przewodniczącego komisji
oraz jego zastępcę.
2. Wyboru przewodniczącego i zastępcy komisja dokonuje na pierwszym posiedzeniu.
3. Pracami komisji kieruje jej przewodniczący a w razie nieobecności przewodniczącego
jego zastępca.
4. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
5. Rozstrzygnięcia komisji mogą mieć formę odrębnych uchwał bądź zapisów do protokołu.
6. Komisja współdziała w wykonywaniu swoich obowiązków z Burmistrzem Miasta.
§2
Komisja Wyborcza podczas wykonywania zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów
do Rady Seniorów Miasta Lubartów uwzględnia następujące zasady:
l) czynne prawo wyborcze do Rady Seniorów mają wyłącznie osoby starsze tj. które
najpóźniej w dniu wyborów kończą 60 lat;
2) wydawanie kart do głosowania wyborcom następuje za okazaniem dowodu
tożsamości;
3) wyborca oddaje głos na jednego kandydata stawiając znak "x" (dwie linie przecinające
się w obrębie kratki) z lewej strony obok nazwiska;
4) oddanie głosu na więcej niż jednego kandydata, czyli postawienie znaku .x"
w kratkach z lewej strony nazwiska więcej niż jednego kandydata lub nieoddanie
głosu na żadnego kandydata, czyli niepostawienie znaku .x" w żadnej kratce,
powoduje nieważność głosu;
5) za wybranych do Rady Seniorów uważa się kandydatów, którzy uzyskali kolejno
największą liczbę głosów, w ilości odpowiadającej liczbie członków Rady Seniorów;
6) w przypadku równej liczby głosów przy ostatnim mandacie przeprowadza się
losowanie tych kandydatów, których ta sytuacja dotyczy;
7) o terminie i miejscu losowania zawiadamia się kandydatów, którzy uzyskali taką samą
liczbę głosów;
8) w przypadku zgłoszenia kandydatów w ilości odpowiadającej liczbie członków Rady
Seniorów, wyborów nie przeprowadza się. W takim przypadku Komisja Wyborcza
ogłasza skład Rady Seniorów obejmujący zgłoszone kandydatury.

§3
1. Komisja Wyborcza po zakończeniu głosowania przystępuje do obliczenia głosów
oddanych na poszczególnych kandydatów i ustalenia wyników wyborów.
2. Z czynności określonych w ust. 1 Komisja Wyborcza sporządza protokół, którego wzór
stanowi załącznik do niniej szego zarządzenia.
3. Komisja Wyborcza niezwłocznie ogłasza wyniki wyborów poprzez wywieszenie
protokołu głosowania w siedzibie Urzędu Miasta Lubartów oraz publikuje je na stronie
internetowej Urzędu Miasta Lubartów.
§4
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Lubartów.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
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Krzysztof Paśnik

Załącznik
do Zarządzenia Nr VIII! 281 /2020
Burmistrza Miasta Lubartów
z dnia ..$.....stycznia 2020 r.

WYBORY DO RADY SENIORÓW MIASTA LUBARTÓW
(KADENCJA 2020-2024)
PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA
W WYBORACH DO RADY SENIORÓW MIASTA LUBARTÓW
PRZEPROWADZONYCH W DNIU 3 LUTEGO 2020 ROKU
W URZĘDZIE MIASTA LUBARTÓW

Głosowanie rozpoczęło się w dniu 3 lutego 2020 r. o godz. 8:00 i trwało do godz
samego dnia.
J.

tego

ROZLICZENIE KART DO GLOSOWANIA

1.

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania

2.

Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania

Komisja stwierdziła, że pieczęcie na urnie pozostały nienaruszone Po wyjęciu kart z urny Komisja
ustaliła na ich podstawie następujące wyniki głosowania:
3.

Liczba kart wyjętych z urny

4.

Liczba kart nieważnych

5.

Liczba kart ważnych

6.

Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)

7

Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich
kandydatów (z kart ważnych)

.

II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
1. Na poszczególnych kandydatów na członków Rady Seniorów Miasta Lubartów oddano
następujące liczby głosów ważnych:
Lp.

. k .. .
Nazwrs o I Imię

2. Za wybranych do Rady Seniorów uważa się
liczbę głosów.

Liczba głosów
. "" h
waZD,1C

kandydatów, którzy uzyskali największą

3. Wybranymi kandydatami do Rady Seniorów Miasta Lubartów zostali:

Lp.

Nazwisko i imię

Liczba głosów

Razem:
4. ..

kandydatów:

(Liczba)

1)

.
(Nazwisko i imię kandydata)

2)

.
(Nazwisko i imię kandydata)

- otrzymało jednakową liczbę głosów (po
) uprawniającą do przyznania im członkostwa
w Radzie Seniorów. W związku z tym, niezbędne jest przeprowadzenie losowania,
decydującego o pierwszeństwie wyborów do Rady Seniorów.
5. Losowanie odbędzie się w dniu
Urzędu Miasta Lubartów.

lutego 2020 r. o godz

III. UWAGI
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
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Przy sporządzeniu protokołu obecni byli członkowie Komisji:
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-

.
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-

.
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-
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