Polish / Polski

Uczestnictwo w swoich
lokalnych wyborach
samorządowych jest jednym
z najbardziej bezpośrednich
sposobów, w jaki możesz
spowodować poprawę
życia codziennego w swojej
społeczności.

- spowoduj poprawę -

ZAPISZ SIĘ
do piątku 10 sierpnia 2018

ZGŁOŚ SWOJĄ
KANDYDATURĘ

Zastanów się przez chwilę, jak codzienne
życie ulega poprawie dzięki wielu usługom
świadczonym przez radę. Wyobraź sobie swoją
społeczność bez świateł ulicznych, wywożenia
śmieci, chodników, bibliotek, miejsc zabaw dla
dzieci, obiektów sportowych, sal gminnych,
usług dla osób starszych, itd., itd.

do wtorku 18 września 2018

Decyzje dotyczące usług oferowanych przez
radę, jej przepisy i projekty są podejmowane
przez takich ludzi, jak ty, którzy reprezentują
poglądy miejscowej ludności.

ZAGŁOSUJ

do piątku 9 listopada 2018

- rady SA -

- 2018-

CZĘŚĆ

WYBORY
SAMORZĄDOWE

- twojego -

KAŻDEGO
DNIA.

Zatwierdzone przez Matta Pinnegara
148 Frome Street, Adelaide SA 5000
E-mail: lgasa@lga.sa.gov.au
Telefon: (08) 8224 2000

ZAPISZ SIĘ

do godziny 17.00 w piątek 10 sierpnia 2018

Jak możesz spowodować poprawę?
Możesz wpłynąć na to, co się dzieje w twojej
lokalnej społeczności dwojako - zgłaszając swoją
kandydaturę na stanowisko w radzie, lub głosując
na kandydata, który reprezentuje twoje poglądy.

Zapisanie się na głosowanie
Głosowanie w wyborach samorządowych otwarte
jest dla szerszego zakresu ludzi, niż w przypadku
wyborów stanowych i federalnych. Nawet, jeżeli nie
jesteś obywatelem australijskim i nie figurujesz na
stanowej liście wyborców (do Izby Zgromadzenia),
możesz głosować w wyborach samorządowych,
pod warunkiem, że ukończyłeś 18 lat i mieszkach
na terenie rady od ponad miesiąca. Możesz
również głosować w wyborach samorządowych,
jeżeli posiadasz na terenie rady nieruchomość
podlegającą podatkowi od nieruchomości, bez
względu na to, czy mieszkasz w niej, czy nie.
Inną istotną różnicą jest to, że w wyborach
samorządowych mogą głosować biznesy
i osoby prawne.
Po więcej informacji na temat uprawnień
do głosowania, oraz, by otrzymać formularz
rejestracyjny wyborcy dla listy uzupełniającej,
odwiedź stronę www.lga.sa.gov.au/councilelections
Zapisy przyjmowane są do godziny 17.00
w piątek 10 sierpnia 2018

ZGŁOŚ SWOJĄ
KANDYDATURĘ
do godziny 12.00 w południe
we wtorek 18 września 2018

Zgłaszanie swojej kandydatury
na stanowisko w radzie
Jeżeli posiadasz uprawnienia do głosowania w swoich
wyborach samorządowych, prawdopodobnie przysługuje ci
również prawo do zgłoszenia swojej kandydatury na stanowisko
w radzie. Z bardzo niewieloma wyjątkami, (takimi, jak bycie
niewypłacalnym bankrutem,
lub bycie pozbawionym prawa Zostanie członkiem rady
zajmowania stanowiska w
pozwala ci wpływać na
wyniku wyroku sądowego),
ważne decyzje, podnosić
możesz zgłosić swoją
kwestie, które cię niepokoją
kandydaturę na stanowisko
i bezpośrednio wpływać
w radzie, bez względu na
na jakość życia w swojej
kwalifikacje, wyznanie, rasę,
społeczności. Bycie radnym
płeć, doświadczenie lub zawód. może dawać dużą satysfakcję.
W gruncie rzeczy rady aktywnie Wiele się przy tym nauczysz
zachęcają do zgłaszania
i nawiążesz cenne osobiste
swoich kandydatur przez
znajomości.
ludzi różnego pochodzenia, by
zapewnić, że reprezentowany jest szeroki zakres poglądów.
Stowarzyszenie Samorządowe (Local Government Association)
i wiele rad prowadzi sesje informacyjne dla potencjalnych
kandydatów. Aby dowiedzieć się więcej na temat tych sesji,
lub, jak zgłosić swoją kandydaturę, odwiedź stronę
www.lga.sa.gov.au/councilelections.
Zgłaszanie swoich kandydatur do wyborów samorządowych
rozpoczyna się we wtorek 4 września, a kończy o 12.00 w południe
we wtorek 18 września 2018.

ZAGŁOSUJ

przed piątkiem 9 listopada 2018

Głosowanie w wyborach samorządowych 2018
Głosowanie w wyborach samorządowych odbywa się
drogą pocztową. Jeżeli znajdujesz się na stanowej liście
wyborców (do Izby Zgromadzenia), lub zapisałeś się na listę
uzupełniającą, otrzymasz w poczcie pakiet do głosowania
pod koniec października 2018.
Karta do głosowania w twoim pakiecie zawierać będzie
listę kandydatów startujących w wyborach w twojej
lokalnej radzie okręgu. By dowiedzieć się więcej o każdym
kandydacie i o tym, co sobą przedstawia, odwiedź stronę
www.lga.sa.gov.au/councilelections, a następnie
wypełnij kartę do głosowania i odeślij ją w opłaconej
kopercie zwrotnej.
Głosy muszą zostać otrzymane przed godziną 17.00 w piątek
9 listopada 2018.

Zaangażuj się i spowoduj poprawę
Demokracja lokalna jest ważną cechą życia w Australii, a
rady mają znacznie większy wpływ na społeczności, niż się
to zdaje większości ludzi. Spowoduj poprawę uczestnicząc
w swoich wyborach samorządowych.

Po więcej informacji
Po więcej informacji, zajrzyj na stronę
internetową swojej rady lub odwiedź stronę
www.lga.sa.gov.au/councilelections.

