
Wybory do 7 rad jednostek pomocniczych miasta Katowice
czwartek, 14 listopada 2019 07:39

24 listopada 2019 roku odbędą się wybory do siedmiu rad jednostek pomocniczych
miasta Katowice. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi
kandydatów na radnych oraz samych wyborów

  

  

Jednostka pomocnicza to wspólnota samorządowa mieszkańców zamieszkałych na jej terenie.
Podział miasta Katowice na 22 jednostki został dokonany uchwałami Rady Miasta z 1997 i 1998
r., gdzie wskazano nazwy i granice obszarów ich działania.

  

Głównym celem działania jednostki jest tworzenie warunków dla pełnego uczestnictwa
mieszkańców w rozpatrywaniu istotnych spraw związanych z bieżącymi problemami dzielnicy.
Realizacja celów działania jednostki odbywa się w ścisłej współpracy z radnymi Rady Miasta z
okręgu wyborczego obejmującego obszar jednostki. Organami jednostki są rada jednostki (tzw.
rada dzielnicy) oraz zarząd jednostki, członkowie tych organów pełnią swoje funkcje społecznie.

  

Na podstawie uchwały Rady Miasta Katowice nr X/206/19 z dnia 25 lipca 2019 r. w Jednostce
Pomocniczej nr 1 Śródmieście, nr 2 Załęska Hałda - Brynów część zachodnia, nr 4 Osiedle
Paderewskiego - Muchowiec, nr 9 Osiedle Tysiąclecia, nr 10 Dąb, nr 11 Wełnowiec -
Józefowiec i nr 20 Zarzecze 24 listopada 2019 r. odbędą się wybory do rad tych jednostek.

  

  

Jak wyglądają wybory?

  

Uprawnieni mieszkańcy poprzez tajne głosowanie wybierają radę za pomocą kart do
głosowania. Wybory odbędą się 24 listopada 2019 r. w godz.: 7:00 - 19:00. Aby zagłosować
należy mieć ze sobą dokument tożsamości.
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Jak zagłosować?

  

Wybiera się 1 kandydata poprzez postawienie znaku "X" w kratce z lewej strony obok nazwiska
kandydata, na którego się głosuje.

  

  

Gdzie i na kogo zagłosować? Sprawdź informacje dotyczące wyborów do Rady
Jednostki Pomocniczej miasta Katowice nr 9 Osiedle Tysiąclecia:

  

  

Wybory do Rady Jednostki Pomocniczej miasta Katowice nr 9 Osiedle Tysiąclecia

  

  

Źródło: katowice.eu
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https://www.katowice.eu/Konsultacje/Strony/wybory-JP-9.aspx
https://www.katowice.eu/strony/aktualnoscihot.aspx?ItemID=139&amp;ListID=5B2480F8-CCC6-4E59-9656-49D8D35AE3EE

