ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA RADNEGO MŁODZIEZOWEJ RADY MIASTA RADYMNA W OKRĘGU WYBORCZYM NR ……
W WYBORACH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ …..* LUTEGO 2017 R.
Imię i nazwisko kandydata: ………………………………………………………………………………………………….. , data urodzenia kandydata: ………………………………………….
Adres zamieszkania kandydata: ………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..
_________________________________________________________________________________________________________________________
ZGODA NA KANDYDOWANIE
Ja ………………………………………………………………………………… niżej podpisany oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie na radnego
Młodzieżowej Rady Miasta Radymna w Okręgu Wyborczym N r ………. w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta Radymna
zarządzonych na dzień …..* lutego 2017 r.
..………………………………………………………………………………
(czytelny własnoręczny podpis kandydata na radnego MRMR)

________________________________________________________________________________________________________________________
LISTA POPARCIA KANDYDATA NA RADNEGO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA RADYMNA**
Lp.

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Numer ewidencyjny PESEL

Własnoręczny podpis

*) – dla Okręgów Wyborczych Nr 1 i 2 wpisujemy datę 03, dla Okręgu Wyborczego Nr 3 wpisujemy datę 05 lutego 2017 r.
**) – pierwsze trzy osoby na liście mogą reprezentować popieranego kandydata.
1. Każdy kandydat na radnego może zgłosić się osobiście lub może być zgłoszony przez dowolnego wyborcę, któremu przysługuje czynne prawo wyborcze do Młodzieżowej Rady Miasta Radymna.
2. Zgłoszenie kandydata winno zawierać: imię, nazwisko, datę urodzenia i adres zamieszkania kandydata. Do każdego zgłoszenia dołącza się pisemną zgodę kandydata na kandydowanie.
3. Zgłoszenie kandydata na radnego wymaga poparcia na stosownej liście przez minimum 15 wyborców uprawnionych do głosowania. Ponadto wymagana jest opinia o działalności społecznej kandydata od organów szkoły (Rady
Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego) lub od organizacji pozarządowych.
4. Wyborca może podpisać dowolną liczbę list zgłoszeń kandydatów. podpisanie listy nie oznacza obowiązku głosowania na popieranego kandydata.
5. W imieniu kandydata występować mogą osoby podpisane na pierwszych trzech miejscach listy poparcia.
6. Kandydat może zgłosić swą kandydaturę lub być zgłoszonym tylko w jednym okręgu wyborczym. Zmiana okręgu wyborczego może nastąpić po uprzednim wycofaniu swej dotychczasowej kandydatury.
7. Termin zgłaszania kandydatur upływa na trzy tygodnie przed dniem głosowania w szkolnych okręgach wyborczych.
8. Nie dopuszcza się zgłaszania kandydatur na listach zbiorczych.
9. W wypadku nie zgłoszenia w danym okręgu kandydatur lub zgłoszenia niewystarczającej liczby kandydatów mandaty, na które nie zgłoszono kandydatur, przepadają.
10. Decyzję o zarejestrowaniu kandydata lub odmowie rejestracji podejmuje Okręgowa Komisja Wyborcza. Od decyzji tej przysługuje odwołanie w terminie trzech dni do Gminnej Komisji Wyborczej.
11. Na podstawie zgłoszeń sporządza się listy kandydatów na radnych w poszczególnych okręgach i wywiesza w ich siedzibach na widocznym miejscu w terminie nie późniejszym niż dwa tygodnie przed dniem głosowania w szkolnych
okręgach wyborczych.

