
INFORMACJA W SPRAWIE WYBORÓW DO RAD OSIEDLI MIASTA WADOWICE 

 

 

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Wadowic Nr 0050.753.2021.OS z dnia 17.08.2021 roku 
głosowanie w wyborach do Rad Osiedli w Wadowicach odbędzie się w dniu 10 października 
2021 r. w Osiedlach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. 

W każdym Osiedlu zostanie wybrana Rada Osiedla składająca się z 15 członków, wybieranych 
przez mieszkańców Osiedla w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, w głosowaniu 
tajnym. 

W wyborach może uczestniczyć każda osoba zamieszkała na terenie Osiedla, która jest 
zameldowana na pobyt stały w Gminie Wadowice lub dopisała się do stałego rejestru wyborców 
prowadzonego przez gminę. Do lokalu wyborczego należy zgłosić się z dowodem osobistym lub 
innym dokumentem potwierdzającym tożsamość z aktualnym zdjęciem. 

Kandydować na członka Rady Osiedla może każdy stały mieszkaniec Osiedla, który 
ukończył 18 lat, nie jest ubezwłasnowolniony bądź pozbawiony praw publicznych 
prawomocnym wyrokiem sądu.  

Zgłoszenie kandydata na członka Rady Osiedla musi być poparte podpisami co najmniej 
25 uprawnionych do głosowania mieszkańców Osiedla.  
 
Kandydatów na członków Rady Osiedla można zgłaszać do 30 września 2021 roku                        
w Urzędzie Miejskim w Wadowicach, w Biurze Rady Miejskiej (pokój 30, I piętro).  
 
Nad przebiegiem głosowania czuwać będą powołane do tego celu Osiedlowe 
Komisje Wyborcze (oddzielnie dla każdego osiedla). 

Osiedlowe Komisje Wyborcze w liczbie 6 - 8 członków zostaną powołane przez Burmistrza 
Wadowic spośród kandydatów zgłoszonych przez Radę Osiedla oraz gminne jednostki 
organizacyjne. 
 
Kandydatów do Osiedlowej Komisji Wyborczej można zgłaszać do 30 września 2021 roku 
w Urzędzie Miejskim w Wadowicach, w Biurze Rady Miejskiej (pokój 30, I piętro).  
 
Członkostwo w Osiedlowej Komisji Wyborczej wygasa z chwilą rejestracji jej członka jako 
kandydata na członka Rady Osiedla lub gdy zarejestrowanym kandydatem jest jego małżonek, 
rodzeństwo bądź wstępny, zstępny do drugiego stopnia pokrewieństwa, lub powinowaty                
do pierwszego stopnia powinowactwa. 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania są zamieszczone na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Wadowicach www.wadowice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej                
w zakładce WYBORY DO RAD OSIEDLI. 

Dodatkowe informacje, wyjaśnienia oraz druki wyborcze można uzyskać również  w Biurze Rady 
Miejskiej (telefon: 33 823 34 42).  

 

http://www.wadowice.pl/

