Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne
"Żerniki"
44-105 Gliwice, ul. J. Elsnera 21
Gliwice, dnia 01.05.2013r.
Miejska Komisja Wyborcza
dla przeprowadzenia wyborów
do Rad Osiedlowych w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
Dotyczy:

odwołania od decyzji Miejskiej Komisji Wyborczej
w sprawie odrzucenia zgłoszeń niektórych kandydatów

Szanowni Państwo,
zwracamy się z uprzejmą prośbą o zweryfikowanie orzeczenia Miejskiej
Komisji Wyborczej, dotyczącego niedopuszczenia do dalszej kwalifikacji zgłoszeń
następujących kandydatów:
1.
2.
3.
4.

Włodzimierz Behrendt
Stanisław Franiel
Manfred Franik
Harald Himmel

Jedyną wadą prawną tych zgłoszeń, jest brak daty podpisania
oświadczenia, błąd ten nie ma tej samej wagi, jak brak poparcia ze strony
przyszłych wyborców i był łatwy do usunięcia na etapie weryfikacji naszych
oświadczeń. Byłoby ze wszech miar wskazane i korzystne, dopuszczenie do
Wyborów, także Pani dr Alicji Henel-Uruskiej, byłej Przewodniczącej Zarządu
Osiedla w kadencji 2003-2007 i Przewodniczącej RO w ubiegłej kadencji.
Wystarczyła odrobina dobrej woli i jeden telefon do którejkolwiek z Osób
zgłaszających kandydatów lub samego Kandydata a ten mankament byłby
usunięty w przeciągu kilkunastu minut.
Z przykrością przyznaję, że był to także nasz błąd, gdyż zaufaliśmy
Osobom zgłaszającym nasze kandydatury - były zobowiązane do sprawdzenia
wszystkich oświadczeń i uzupełnienia ewentualnych braków, niestety niedostatecznie wywiązały się z tego zadania!
Proszę wziąć pod uwagę, także inny aspekt tej sprawy – grupie
inicjatywnej, w skład której wchodziły Osoby wywodzące się z poprzednich Rad
Osiedla naszej Dzielnicy oraz Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Żerniki”,

udało się zmobilizować do współpracy spore grono osób, które były gotowe do
pracy społecznej na rzecz naszej Dzielnicy. Byliśmy grupą, która intensywnie
domagała się jak najszybszego przeprowadzenia wyborów do Rad Osiedlowych
w naszym Mieście. Naszą intencją, starych działaczy Rady Osiedla, było przygotowanie „nowych kadr” do pracy w RO – właśnie miała temu służyć ta, siłą
rzeczy, skrócona kadencja.
Wydaje nam się, że szkoda byłoby marnować chęć i zaangażowanie dużej
grupy osób chętnych do pracy społecznej z powodu rygorystycznego przestrzegania zapisów proceduralnych.
W związku z powyższym, usilnie prosimy o pozytywne ustosunkowanie się
do naszej prośby i umożliwienie nam skorygowania braków w oświadczeniach
oraz ponowne rozpatrzenie zgłoszeń a tym samym dopuszczenie do Wyborów
samorządowych na terenie Dzielnicy Żerniki.
Łączymy wyrazy szacunku
Były V-ce Przewodniczący
Zarządu Osiedla Żerniki

Stanisław Franiel

za Zarząd SSK "Żerniki"

