
 
 

Kórnik, dnia 11 października 2021 roku  

Nasz znak:  B-WKS.033.13.2021 

 

 

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE WYBORCZE DO  

RADY SENIORÓW MIASTA I GMINY KÓRNIK 

 

Szanowni Państwo, 

Z wielką radością informuję, że spełniliście Państwo warunki formalne i możecie brać 

udział w wyborach na członków Rady Seniorów Miasta i Gminy Kórnik.  

Zapraszam na spotkanie wyborcze, które odbędzie się 28 października 2021 r. 

o godz. 16:00 w Strażnicy OSP w Kórniku przy ul. 20 Października 93.  

W załączeniu przesyłam listę kandydatów biorących udział w wyborach oraz wyciąg 

ze Statutu Rady Seniorów Miasta i Gminy Kórnik, w którym opisana jest procedura 

wyborcza.  

W czasie spotkania wyborczego przed głosowaniem przewidziany jest punkt, w 

którym będziecie Państwo mogli się zaprezentować.  

W przypadku pytań proszę kontaktować się z pracownikiem Urzędu - Robertem 

Jankowskim tel. 515 229 684.  

Prosimy o zabranie ze sobą dowodu potwierdzającego tożsamość.  

                  

          Z wyrazami szacunku  

 

          Przemysław Pacholski  

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik  



 

Wyciąg ze Statutu Rady Seniorów Miasta i Gminy Kórnik będący załącznikiem do 

uchwały nr XXXV/480/2021 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 25 sierpnia 2021 r.       

w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta i Gminy Kórnik oraz nadania jej statutu. 

§ 7. 

1. W przypadku zgłoszenia mniejszej lub równej liczby kandydatów, niż wskazana w §5 ust. 

2, Burmistrz powołuje ich na członków Rady Seniorów.  

2. W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów niż wskazana w §5 ust. 2, 

członkowie Rady Seniorów wybierani są w głosowaniu tajnym, na spotkaniu zwołanym przez 

Burmistrza w wyznaczonym przez niego miejscu, zgodnie z ustalonym przez niego 

porządkiem obrad w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zakończenia przyjmowania 

zgłoszeń kandydatów.  

3. Zawiadomienie kandydatów do Rady Seniorów, o terminie, miejscu i porządku obrad 

powinno zostać dokonane telefonicznie, pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną co 

najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem zebrania wyborczego. Sposób dokonywania 

zawiadomień konkretnego członka zależy od oświadczenia złożonego w tym zakresie w 

formularzu zgłoszeniowym.  

4. W głosowaniu biorą udział zgłoszeni kandydaci obecni na spotkaniu, o którym mowa w 

ust. 2.  

5. Uczestnicy zebrania wyborczego podpisują listę obecności.  

6. Dla ważności głosowania wymagany jest udział w głosowaniu co najmniej połowy 

zgłoszonych kandydatów.  

7. Wybór członków Rady Seniorów następuje poprzez oddanie głosu na karcie do 

głosowania.  

8. Karta do głosowania obejmuje co najmniej wykaz kandydatów do Rady Seniorów oraz 

pieczęć Urzędu Miasta i Gminy Kórnik. Karty do głosowania przygotowuje Burmistrz. Głos 

oddany na innej karcie do głosowania, niż ustalony wzór, jest nieważny.  

9. Na karcie do głosowania każdy kandydat do Rady Seniorów może oddać ważny głos 

minimalnie na trzy osoby, maksymalnie na dziewięć osób.  

10. W przypadku gdy głosujący odda głos na mniej niż trzy osoby lub więcej niż na dziewięć 

osób, kartę do głosowania uznaje się za nieważną. Nieważnych kart do głosowania nie bierze 

się pod uwagę przy ustalaniu wyników głosowania.  

11. W przypadku gdy kilku kandydatów do Rady Seniorów uzyska równą liczbę głosów, co 

powoduje, że nie można ustalić liczby wybranych członków zgodnie z §5 ust. 2, 

przeprowadza się dodatkowe głosowanie między tymi kandydatami, którzy uzyskali równą 

liczbę głosów, a ich wybór spowodowałby przekroczenie liczby 9 członków.  



 

12. W głosowaniu dodatkowym głosują wszyscy kandydaci do Rady Seniorów, przy czym 

głosuje się wyłącznie na tych kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę głosów, a ich wybór 

spowodowałby przekroczenie liczby 9 członków. 

13.Głosowanie dodatkowe, o którym mowa w ust. 11, jest przeprowadzane, aż do 

skutecznego dokonania wyboru członków Rady Seniorów.  

14. W głosowaniu dodatkowym każdy kandydat do Rady Seniorów może zagłosować na taką 

liczbę osób, która pozwoli na wypełnienie wszystkich miejsc w Radzie.  

\15. W przypadku gdy kilku kandydatów uzyska równą liczbę głosów, ale nie powoduje to 

przekroczenia limitu, o którym mowa w §5 ust. 2, wszystkie wybrane w ten sposób osoby 

uzyskują status członka Rady Seniorów.  

16. Wynik głosowania, o którym mowa w § 6 ust. 17, ustala powołana przez Burmistrza 

komisja złożona z trzech przedstawicieli Burmistrza, jednego przedstawiciela Rady oraz 

jednego przedstawiciela środowisk senioralnych nie będącego kandydatem do Rady 

Seniorów.  

17. Wyniki głosowania uwzględniające ilość głosów uzyskanych przez poszczególnych 

kandydatów oraz informacja o osobach, które zostały wybrane do Rady Seniorów, Burmistrz 

ogłasza na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od 

dnia zakończenia głosowania.  

18. Uwagi dotyczące przebiegu głosowania można zgłaszać do Burmistrza w terminie 7 dni 

od dnia zakończenia głosowania, o którym mowa w § 7 ust. 2 

19. Za organizację i przeprowadzenie wyborów odpowiada Burmistrz.  

20. Burmistrz powołuje na członków Rady Seniorów kandydatów, którzy uzyskali w 

głosowaniu kolejno największą liczbę głosów, w liczbie wskazanej w §5 ust. 2.   



 

 

l.p. Nazwisko, imię, zamieszkanie Zgłoszenie 

1. 
Antkowiak Krystyna  

zam. Kórnik  
ZHP - Hufiec Kórnik 

2. 
Buchalska Dorota  

zam. Borówiec 
Stowarzyszanie Zaangażowani 

3. 
Dalz Zbigniew  

zam. Borówiec 
Zgłoszenie własne 

4. 
Fluder Barbara  

zam. Robakowo 
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Senior  

5. 
Grzelak Aleksandra 

zam. Kórnik 

Polski Komitet Pomocy Społecznej                                                                                                                                   

Zarząd Miejsko-Gminny w Kórniku  

6. 
Jankowska Henryka  

zam. Kamonki 
Zgłoszenie własne 

7. 
Kaczmarek Irena 

zam. Kórnik 

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Oświaty 

Kórnickiej  

8. 
Kaczmarek Marek 

zam. Kórnik  
Zgłoszenie własne 

9. 
Kasprzyk Stanisław  

zam. Kórnik 
Zgłoszenie własne 

10. 
Kulza Daniel  

zam. Żerniki 
Stowarzyszenie Szacunek dla Seniora 

11. 
Nowaczyk Jan 

zam. Kórnik 
Zgłoszenie własne 

12. 
Odzimek Antoni 

zam. Robakowo  
Stowarzyszenie ROGONDA 

13. 
Schmidt Jacek 

zam. Koninko  

Stowarzyszenie Sołtysów Województwa                                                    

Wielkopolskiego - Koło Gminne Kórnik 

14. 
Warkocki Tadeusz 

zam. Robakowo 
Stowarzyszenie Wspaniała Siódemka  

15. 
Włodarz Helena Danuta  

zam. Kórnik 
Zgłoszenie własne 

16. 
Wojtaszek Anna  

zam. Kórnik 
Stowarzyszenie Wspaniała Siódemka  

 


