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Wybory do rad okręgów 2022, RO nr 8 - Rubinkowo

[1]
22 marca 2022 r. odbędą się wybory do Rady Okręgu nr 8 - Rubinkowo - jednostki
pomocniczej Gminy Miasta Toruń, na VI kadencję. Mieszkańcy Rubinkowa będą wybierać
10 członków Rady.
Należy zauważyć, że wybory na VI kadencję (2021-2026) zostały przeprowadzone we wrześniu 2021
r. Wybrano wówczas dwanaście spośród trzynastu rad okręgów - w jednym przypadku – Rady
Okręgu nr 8 – Rubinkowo – wybory się nie odbyły ze względu na to, że do tej jednostki
pomocniczej wpłynęło jedynie 9 zgłoszeń. Zgodnie z § 3 ust. 2 uchwały nr 372/12 Rady Miasta
Torunia z dnia 6 września 2012 r. w sprawie powołania okręgów będących jednostkami
pomocniczymi Gminy Miasta Toruń oraz nadania im statutów rada okręgu musi liczyć 10 członków.
W takim przypadku, na wniosek 300 mieszkańców zamieszkujących w granicach okręgu, Rada Miasta
Torunia może zarządzić przeprowadzenie ponownych wyborów w okręgach, w których nie zostały
wybrane rady, w trybie określonym ordynacją wyborczą. Stosowny wniosek, złożony do Rady Miasta
Torunia przez mieszkańców Okręgu Rubinkowo, wpłynął 20 października 2021 r. Na liście poparcia
znalazły się 284 prawidłowe podpisy, które na wezwanie zostały uzupełnione.
Realizując ten wniosek, Rada Miasta Torunia uchwałą nr 800/22 z dnia 27 stycznia 2022 r. zarządziła
wybory do tej jednostki pomocniczej. Zostaną one przeprowadzone zgodnie z poniżej
podanym harmonogramem:
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Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną i obowiązujące przepisy sanitarne wprowadzone w związku
ze stanem pandemii Covid-19, wybory zostaną przeprowadzone formule obowiązującej podczas
wyborów przeprowadzanych we wrześniu 2021 r. tj. głosowanie odbędzie się bez otwartych
zebrań wyborczych i będzie ważne, jeżeli weźmie w nim udział co najmniej 100 mieszkańców
mających czynne prawo wyborcze i zamieszkujących na terenie danego okręgu.
Wybory odbędą się w godzinach 15.30 - 19.30.
Kto może się zgłosić?
Swoją kandydaturę do rady okręgu może zgłosić samodzielnie każdy pełnoletni mieszkaniec
Okręgu nr 8 Rubinkowo.
Jakie dokumenty należy dostarczyć?
Wystarczy dostarczyć do Rady Miasta Torunia poprawnie wypełniony formularz z listą poparcia dla
kandydata. Na liście poparcia musi się znaleźć co najmniej piętnaście podpisów od osób
popierających kandydaturę. Muszą to być osoby zamieszkujące w tym Okręgu, posiadające
czynne prawo wyborcze (pełnoletnie). Kandydat nie może poprzeć samego siebie. Formularz listy
poparcia jest dostępny w polu "Do pobrania", na końcu tej informacji.
Gdzie i w jaki sposób zgłosić swoją kandydaturę?
Listę poparcia z podpisami osób popierających kandydaci składają do Komisji Wyborczej
zajmującej się organizacją wyborów przedstawicieli do rad okręgów - działającej w siedzibie Rady
Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń - Punkt Informacyjny Urzędu
Miasta Torunia, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 - 15.00 (na parterze głównego budynku
Urzędu Miasta Torunia).
Dokument można też dostarczyć pocztą tradycyjną na adres:
Biuro Rady Miasta Torunia
Komisja Wyborcza ds. rad okręgów
ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
Co się stanie, jeżeli w dostarczonych dokumentach będą braki?
Biuro Rady Miasta wezwie osobę dokonującą zgłoszenia do uzupełnienia braków.
Do kiedy można zgłaszać kandydatury?
Ostateczny termin zgłaszania kandydatury to 8 marca 2022 r.
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje dotyczące zgłoszeń do wyborów, a także wszystkich innych spraw związanych
z wyborami, można uzyskać w Biurze Rady Miasta Torunia:

e-mail: brm@um.torun.pl [2]
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tel.: 56 611 86 31 lub 56 611 87 27
Do pobrania:

FORMULARZ listy poparcia (.docx) [3]
FORMULARZ listy poparcia (.rtf) [4]
FORMULARZ listy poparcia (.odt) [5]

Oświadczenie o miejscu zamieszkania (.docx) [6]
Oświadczenie o miejscu zamieszkania (.rtf) [7]
Oświadczenie o miejscu zamieszkania (.odt) [8]
Zobacz też:

PRZEJDŹ DO LISTY ZGŁOSZONYCH KANDYDATÓW >>> [9]
Przejdź do mapki z podziałem Torunia na okręgi - jednostki pomocnicze GMT (obowiązuje od
17 czerwca 2021) [10]
Pobierz listę punktów adresowych (ulice i numery adresowe) z przypisaniem do
poszczególnych okręgów - w tym do Okręgu nr 8 - Rubinkowo (.xlsx) [11]

Odnośniki:
[1] https://torun.pl/sites/default/files/field/image/ban_ro_wyb_rub_2022_540.jpg
[2] mailto:brm@um.torun.pl
[3]
https://torun.pl/sites/default/files/pliki/2022/ro_wyb_rub_02-2022_lista_poparcia_dla_kandydata.docx
[4] https://torun.pl/sites/default/files/pliki/2022/ro_wyb_rub_02-2022_lista_poparcia_dla_kandydata.rtf
[5]
https://torun.pl/sites/default/files/pliki/2022/ro_wyb_rub_02-2022_lista_poparcia_dla_kandydata.odt
[6] https://torun.pl/sites/default/files/pliki/2022/ro_wyb_rub_02-2022_oswiadczenie_kandydata.docx
[7] https://torun.pl/sites/default/files/pliki/2022/ro_wyb_rub_02-2022_oswiadczenie_kandydata.rtf
[8] https://torun.pl/sites/default/files/pliki/2022/ro_wyb_rub_02-2022_oswiadczenie_kandydata.odt
[9] https://www.torun.pl/pl/ro-2022-rubinkowo-kandydaci
[10] https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1NbFPx1QYknXspO8NebO4jcJiM53LAaTD&amp;usp=
sharing
[11] https://www.torun.pl/sites/default/files/pliki/2021/torun_okregi_ulice_09_2021.xlsx
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