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2 maja 2022 r.  

Dziś początek okresu składania zgłoszeń kandydatów w wyborach do 
władz miejskich 

Dziś rozpoczyna się okres składania zgłoszeń kandydatów na stanowiska burmistrza, radnego 
okręgu/ radnego regionu oraz członka szkolnej rady nadzorczej w wyborach do władz miejskich 
2022. Formularze zgłoszenia kandydata będą przyjmowane do piątku 19 sierpnia do godziny 
14:00. 

Formularze są dostępne online. Można również umówić się na wizytę i odbiór formularza w 
biurze sekretarza urzędu miejskiego. W tym celu należy odwiedzić stronę 
mississaugavotes.ca/for-candidates/become-a-candidate/ lub zadzwonić pod numer 905-615-
3389.  

Aby kwalifikować się do ubiegania się o stanowisko w radzie miasta (burmistrz lub radny 
okręgu/ radny regionu), kandydat musi spełnić następujące warunki:  

• posiada obywatelstwo kanadyjskie  
• ma ukończone 18 lat 
• jest mieszkańcem miasta Mississauga lub właścicielem albo najemcą nieruchomości w 

Mississauga lub małżonkiem właściciela albo najemcy nieruchomości na terenie 
miasta 

• nie jest pozbawiony prawa wybieralności w świetle Municipal Elections Act, 1996 lub 
innych przepisów prawa.  

  
Aby kwalifikować się do ubiegania się o stanowisko członka szkolnej rady nadzorczej, kandydat 
musi spełnić następujące warunki:  

•        posiada obywatelstwo kanadyjskie  
•        ma ukończone 18 lat  
•        jest mieszkańcem obszaru podlegającego jurysdykcji rady nadzorczej, której dotyczy 
zgłoszenie 
•        nie jest pozbawiony prawa wybieralności w świetle Municipal Elections Act, 1996 lub 
innych przepisów prawa  
•        spełnia inne warunki uprawniające do głosowania w imieniu rady nadzorczej (na 
przykład jest osobą wyznania rzymskokatolickiego lub posiadaczem uprawnień 
językowych w zakresie języka francuskiego).  

  
Pomocne informacje dla osób zainteresowanych kandydowaniem są dostępne na 
stronie https://mississaugavotes.ca/for-candidates/become-a-candidate/  
  
Osoby, które zdecydują się kandydować mają dwie opcje składania formularzy zgłoszeniowych 
– drogą elektroniczną lub osobiście. W obu opcjach jest wymagane, aby kandydaci: 

1.      wypełnili zestaw dokumentów zgłoszeniowych 

https://mississaugavotes.ca/for-candidates/become-a-candidate/
https://www.ontario.ca/laws/statute/96m32
https://www.ontario.ca/laws/statute/96m32
https://mississaugavotes.ca/for-candidates/become-a-candidate/
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2.      umówili się na wizytę w celu spotkania się, wirtualnie lub osobiście, z członkiem 
komisji wyborczej i złożenia wypełnionych formularzy zgłoszeniowych (kandydaci mogą 
również dzwonić pod numer 905-615-3389). 
3.      uiścili opłatę wpisową (200 $ w przypadku stanowiska burmistrza, 100 $ w 
przypadku stanowiska radnego okręgu/ radnego regionu i 100 $ w przypadku 
stanowiska członka szkolnej rady nadzorczej). 

  
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat możliwości kandydowania lub 
ogólnych informacji na temat wyborów do władz miejskich 2022, prosimy odwiedzić stronę 
internetową mississaugavotes.ca lub zadzwonić pod numer 905-615-VOTE (8683).  
  

  
  
Kontakt z mediami:  
City of Mississauga Media Relations  
media@mississauga.ca  
905-615-3200, wew. 5232  
TTY: 905-896-5151  
 

https://reservation.frontdesksuite.com/mississauga/clksecrs/Home/Index?Culture=en&PageId=842ec528-ee9d-4755-bb96-0ff53049653a&ButtonId=00000000-0000-0000-0000-000000000000
https://mississaugavotes.ca/home
mailto:media@mississauga.ca
mailto:media@mississauga.ca

