
Prezydent Miasta Lublin

                                         Regulamin Komisji Wyborczej

                                                      Rozdział 1 

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin  pracy  Komisji  Wyborczej,  zwany  dalej  Regulaminem,  określa
szczegółowy  tryb  pracy  Komisji  Wyborczej  powołanej  w  związku  z  ogłoszeniem
naboru kandydatów do Rady Seniorów Miasta Lublin. 

§ 2

Informacje  o  kandydatach  do  Rady  Seniorów  Miasta  Lublin  opublikowane
zostaną  na  portalu  miasta  Lublin  www.um.lublin.eu  (zakładki:  „Mieszkańcy”,
„Seniorzy”,  „Aktualności”),  a  także  udostępnione  do  wglądu  w  Wydziale  Inicjatyw
i Programów Społecznych.

Rozdział 2 

Zasady dotyczące organizacji naboru i pracy Komisji Wyborczej 

§ 3

Datę  rozpoczęcia  i  zakończenia  oraz  miejsce  przyjmowania  zgłoszeń,
w przypadku  zarządzenia  ponownych  bądź  uzupełniających  wyborów,  określa
Prezydent Miasta Lublin.

§ 4

Do  Komisji  Wyborczej  mogą  być  powołane  również  osoby  niezatrudnione
w Urzędzie Miasta Lublin. 

§ 5

1. Na  pierwszym  posiedzeniu  Komisja  Wyborcza  wybiera  ze  swego  składu,
w głosowaniu  tajnym,  Przewodniczącego  Komisji  Wyborczej,  Zastępcę
Przewodniczącego Komisji Wyborczej i Sekretarza Komisji Wyborczej. 
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Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 32/3/2019 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 12 marca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Wyborczej, ustalenia Regulaminu jej pracy 

oraz ogłoszenia naboru kandydatów na członków Rady Seniorów Miasta Lublin
 i ustalenia druków i formularzy niezbędnych do przeprowadzenia wyborów 



Prezydent Miasta Lublin

2. Komisja Wyborcza podejmuje decyzje w trakcie posiedzeń, z których sporządzane
są protokoły. 

3. Decyzje  Komisji  Wyborczej  zapadają  w  formie  uchwał  podejmowanych  zwykłą
większością  głosów,  przy  udziale  co  najmniej  trzech  członków  obecnych
na posiedzeniu.

4. W  przypadku  nieobecności  Przewodniczącego  Komisji  Wyborczej,  posiedzeniu
przewodniczy  Zastępca  Przewodniczącego  Komisji  Wyborczej  lub  w  razie  jego
nieobecności Sekretarz Komisji Wyborczej.

5. W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos przewodniczącego posiedzeniom.

§ 6

Do zadań Komisji Wyborczej należy: 

1) ustalenie  harmonogramu  pracy  przy  uwzględnieniu  terminów  podanych
w „Ogłoszeniu  Prezydenta  Miasta  Lublin  w  sprawie  naboru  kandydatów
na członków Rady Seniorów Miasta Lublin”; 

2) weryfikacja zgłoszeń kandydatów; 

3) ustalenie  ostatecznej  listy  10  kandydatów  do  Rady  oraz  2  kandydatów
na członków rezerwowych i przedłożenie ich Prezydentowi Miasta Lublin;

4) sporządzenie  protokołu  z  posiedzenia  wraz  z  podaniem  wyników  wyborów,
w razie konieczności dopuszcza się zwołanie dodatkowych posiedzeń; 

5) przekazanie  dokumentacji  z  wyborów  do  Wydziału  Inicjatyw  i  Programów
Społecznych w celu ich zdeponowania.

§ 7

1. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje podmiotom działającym na rzecz osób
starszych,  w  szczególności  organizacjom  pozarządowym  oraz  podmiotom
prowadzącym uniwersytety trzeciego wieku. 

2. Zgłoszenie  kandydatury  wraz  z  oświadczeniem  powinno  być  dokonane
na formularzach określonych w załącznikach nr 3 i nr 4 do zarządzenia Prezydenta
Miasta Lublin. 

3. W  przypadku  stwierdzenia  przez  Komisję  Wyborczą  braków  formalnych
w dostarczonym  zgłoszeniu  lub  oświadczeniu,  o  których  mowa  w  ust.  2,
w szczególności  rozumianych jako nieuzupełnienie  wszystkich  rubryk  formularzy,
podmiot  zostanie  wezwany  do  ich  uzupełnienia.  W sytuacji  nieuzupełnienia  lub
nienaniesienia  stosownych  poprawek,  Komisja  Wyborcza  podejmie  decyzję
o odrzuceniu zgłoszenia. 

4. Komisja  Wyborcza  ma  prawo  weryfikować  informacje  podane  w  zgłoszeniu,
a w przypadku stwierdzenia, że są one nieprawdziwe, może zgłoszenie odrzucić.
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Rozdział 3 

Ustalenie wyników głosowania

§ 8

1. Wybory są ważne pod warunkiem zgłoszenia przez podmioty, o których mowa w § 7
ust. 1, co najmniej 12 kandydatów. 

2. W przypadku,  gdy nie  został  spełniony warunek określony w ust.  1,  po upływie
30 dni od dnia wyborów przeprowadza się wybory uzupełniające. 

3. Decyzję, co do przeprowadzenia wyborów uzupełniających, podejmuje Prezydent
Miasta Lublin w formie zarządzenia.
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