
BURMISTRZ 

MIASTA JAROSŁAWIA 

37-500 Jarosław, Rynek 1 

Zarządzenie nr 67/2023 

Burmistrza Miasta Jarosławia 

z dnia 13 marca 2023 roku 

zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia wyborów do Jarosławskiej Rady 

Seniorów na kadencję 2022-2026, ustalenia kalendarza wyborczego, powołania komisji 

wyborczej, ustalenia regulaminu jej pracy oraz ustalenia wzorów druków i formularzy 

niezbędnych do przeprowadzenia wyborów 

Na podstawie art. 5c ust. 2 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(t.j.Dz.U.2023.40) oraz Uchwały Nr 592/LIV/2017 Rady Miasta Jarosławia z dnia 

18 września 2017 r. w sprawie utworzenia Jarosławskiej Rady Seniorów oraz nadania jej 

statutu, Burmistrz Miasta Jarosławia 

zarządza, co następuje: 

81 

1..W $1 Zarządzenia nr 412/2021 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 

24 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów do Jarosławskiej Rady 

Seniorów na kadencję 2022-2026, ustalenia kalendarza wyborczego, powołania komisji 

wyborczej, ustalenia regulaminu jej pracy oraz ustalenia wzorów druków i formularzy 

niezbędnych do przeprowadzenia wyborów ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„l. W celu przeprowadzenia wyborów do Jarosławskiej Rady Seniorów na kadencję 

2022-2026, powołuje się komisję wyborczą w składzie: 

1) Pani Magdalena Kapusta-przewodnicząca/sekretarz miasta/, 

2) Pani Beata Piskorz-członek/Wydział OA/, 

3) Pani Marta Maziarka — członek/Wydział OA/, 

4) Pani Monika Schmidt — członek/Wydział OA/, 

$) Pan Tomasz Zabłocki- członek/ Wydział OA/, 

6) Pani Barbara Brzezińska-członek/Wydział OA/, 

7) Pani Agnieszka Dąbrowska-członek/Wydział SO”. 

2. Załączniki nr 2i 3 do Zarządzenia nr 412/2021 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 

24 listopada 2021 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów do Jarosławskiej Rady 

Seniorów na kadencję 2022-2026, ustalenia kalendarza wyborczego, powołania komisji 

wyborczej, ustalenia regulaminu jej pracy oraz ustalenia wzorów druków i formularzy 

niezbędnych do przeprowadzenia wyborów, otrzymują brzmienie, jak załącznik nr 1 

oraz 2 do niniejszego zarządzenia. 
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£ ykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta oraz powołanej komisji wyborczej. 
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0% Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.         
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Załącznik nr I do Zarządzenia nr 67/2023 

Burmistrza Miasta Jarosławia 

z dnia 13 marca 2023 r. 

OGŁOSZENIE 

Burmistrza Miasta Jarosławia 

w sprawie naboru kandydatów na członków Jarosławskiej Rady Seniorów 

na kadencję 2022-2026 

Zgodnie z Uchwałą Nr S92/LIV/2017 Rady Miasta Jarosławia z dnia 

18 września 2017 roku w sprawie utworzenia Jarosławskiej Ray Seniorów oraz nadania jej 

statutu - ogłaszam nabór kandydatów na członków Jarosławskiej Rady Seniorów na 

kadencję 2022-2026. 

Warunkiem zgłoszenia kandydatki/kandydata przez uprawnione podmioty bądź 

mieszkańców, jest spełnienie przez niego wymogów, o których mowa w $6 ust. I Uchwały 

Nr 592/LIV/2017 Rady Miasta Jarosławia z dnia 18 września 2017 roku w sprawie utworzenia 
Jarosławskiej Rady Seniorów (ukończenie przez kandydatkę/kandydata wieku 60 lat najpóźniej 

w dniu wyborów, zamieszkiwanie w Jarosławiu, złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na 

kandydowanie) oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go wraz 

z oświadczeniem kandydatki/kandydata o zgodzie na kandydowanie do kancelarii Urzędu 

Miasta Jarosławia, ul. Rynek I, pokój numer 2. 

Druki formularzy: zgłoszeniowego, zawierającego wykaz mieszkańców popierających 

kandydatkę/kandydata oraz oświadczenie kandydatki/kandydata — stanowią załączniki nr 4 

i 5 do Zarządzenia nr 412/2021 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 24 listopada 2021 roku. 

Powyższe druki będą dostępne w formie elektronicznej na stronie 
www.miastojaroslaw.pl w zakładce „Wybory do Jarosławskiej Rady Seniorów na kadencję 

2022-2026, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia 

(www.bip.jaroslaw.um.gov.pl) oraz w wersji papierowej w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta 

Jarosławia, ul. Rynek 1, pokój numer 2. 

    

  

Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem powinien być kompletny, tj. zawierać 

uzupełnione wszystkie rubryki. 

Zgodnie z kalendarzem wyborczym, nabór kandydatów rozpoczął się 13 grudnia 2021 roku 

o godz. 7.30 i upływa z dniem 8 września 2023 roku o godz. 15.30. 

Pełna lista kandydatur zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie 

www.miastojaroslaw.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia 

(www.bip.jaroslaw.um.gov.pl) oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Jarosławia. 

  

  

Termin wyborów wyznacza się na dzień 15 września 2023 roku w godz. 7.30-15.30. 

Na siedzibę lokalu wyborczego wyznacza się pomieszczenie Urzędu Miasta Jarosławia, 
ul. Rynek 1, pokój numer 1.



  

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 67/2023 

Burmistrza Miasta Jarosławia 

z dnia 13 marca 2023 r. 

KALENDARZ WYBORCZY 

dla przeprowadzenia wyborów do Jarosławskiej Rady Seniorów na kadencję 2022-2026 

  

DATA WYKONANIA CZYNNOŚCI TREŚĆ CZYNNOŚCI WYBORCZYCH 
dnia 24 listopada 2021 rok Wydanie zarządzenia w sprawie ogłoszenia 

naboru kandydatów na członków 
Jarosławskiej Rady Seniorów na kadencję 
2022-2026, ustalenia kalendarza 

wyborczego, powołania komisji wyborczej, 
ustalenia regulaminu jej pracy oraz ustalenia 
wzoru druków i formularzy niezbędnych do 
przeprowadzenia wyborów. 

do dnia 2 grudnia 2021 roku Zwołanie pierwszego posiedzenia komisji 
wyborczej. 

dnia 13 grudnia 2021 roku od godz. 7.30 Rozpoczęcie zgłaszania kandydatur do 

Jarosławskiej Rady Seniorów na kadencję 
2022-2026. 

dnia 8 września 2023 roku do godz. 15.30 Zakończenie zgłaszania kandydatur do 
Jarosławskiej Rady Seniorów na kadencję 

  

  

  

  

  

2022-2026. 
dnia 13 września 2023 roku Ogłoszenie listy kandydatów do 

Jarosławskiej Rady Seniorów na kadencję 

2022-2026 na stronie 
www.miastojaroslaw.pl, "w - Biuletynie 
  

Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
Jarosławia _ (www.bip.jaroslaw.um.gov.pl) 

oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta 

  

  

  

  

  

Jarosław. 

dnia 15 września 2023 roku od godz. 7.30 do | Przeprowadzenie wyborów. 

godz. 15.30 

do dnia 20 września 2023 roku Ogłoszenie wyników wyborów na stronie 
www.miastojaroslaw.pl, "w - Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
Jarosławia _ (www.bip.jaroslaw.um.gov.pl) 

oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta 
Jarosławia 

siedziba lokalu wyborczego Urząd Miasta Jarosławia-ul. Rynek 1, pokój     numer 1 (parter). 
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