Zarządzenie Nr 48/19
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 31.07.2019r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów do Rady Seniorów Gminy Pszczółki oraz
ustalenia składu Komisji Skrutacyjnej na potrzeby przeprowadzenia wyborów
Na podstawie art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r.
(t.j Dz. U. 2019 r. poz.506 z późn. zm. ), w związku z §3 Statutu Rady Seniorów
Gminy Pszczółki, stanowiącego załącznik do uchwały nr IX/74/19 Rady Gminy
Pszczółki z dnia 25.06.2019r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Pszczółki
zarządzam, co następuje:
§1
W celu przeprowadzenia wyborów do Rady Seniorów Gminy Pszczółki ogłaszam nabór na
kandydatów do Rady.
§2
1.Ustalam termin wyborów na dzień 17 października 2019r. w godz. 8.00 -14.00 w
Kamienicy Kultury w Pszczółkach ul. Pomorska 20, zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do
niniejszego Zarządzenia.
2.Ustalam termin zgłoszeń kandydatów do Rady Seniorów Gminy Pszczółki do dnia
30.09.2019r.
§3
1. Ustalam wzór formularza zgłoszeniowego kandydata do Rady Seniorów Gminy
Pszczółki stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Ustalam zasady głosowania na kandydata do Rady Seniorów Gminy Pszczółki
stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3.Ustalam wzór oświadczenia o posiadaniu uprawnień do głosowania na kandydatów do
Rady Seniorów Gminy Pszczółki stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
4.Ustalam wzór karty do głosowania stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
§4
Powołuję Komisję Skrutacyjną w składzie:
1. Tomasz Nowosad - Przewodniczący
2. Ewa Grabowska- Sekretarz
3. Piotr Lachowski - członek
4. Iwona Gudyka – członek
5. Monika Krefta - członek
§5
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
- Beacie Nowakowskiej.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 48/19
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 31.07.2019r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA DO RADY SENIORÓW GMINY PSZCZÓŁKI
Termin zgłoszeń upływa z dniem 30.09.2019r.
Zgłoszenia można dokonać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Pomorska 18, 83-032 Pszczółki
W przypadku Organizacji zgłaszającej kandydata należy wypełnić pkt 1,2,3 i 4
W przypadku osób fizycznych zgłaszających kandydata należy wypełnić pkt 1,2,5.
1. Kandydat (imię i nazwisko, adres, PESEL):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2. Uzasadnienie kandydatury:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
3.Organizacja zgłaszająca kandydata:
L.p
Nazwa
Dane adresowe

Numer telefonu Adres e-mail

Nr KRS/ inny
dokument
potwierdzający
status prawny
podmiotu
zgłaszającego

1.

4.Podpisy osób reprezentujących organizację zgłaszającego kandydaturę na członka Rady Seniorów
(wymagane czytelne podpisy osób statutowo uprawnionych lub upoważnionych do reprezentowania
podmiotu).

...........................................
miejscowość data

...........................................
pieczęć organizacji

5.Podpisy osób fizycznych zgłaszających kandydata :

L.p
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12,
13.
14.
15.

Imię i nazwisko

PESEL

Dane adresowe

Czytelny podpis

Oświadczenie Kandydata do Rady Seniorów Gminy Pszczółki
Ja niżej podpisany(a)…………………………………………………………………………………….. ……...
legitymujący(a) się dowodem tożsamości seria i numer ……………………PESEL……………….
wydanym przez …………………………………………………wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady
Seniorów Gminy Pszczółki i oświadczam, iż nie byłem(am) karany(a) za przestępstwo popełnione
umyślnie oraz że korzystam w pełni z praw publicznych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Urząd Gminy Pszczółki moich dobrowolnie podanych danych osobowych zawartych w dokumentach
składanych w związku z kandydowaniem na członka Rady Seniorów Gminy Pszczółki, zgodnie z art.
13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego
rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r., oraz z ustawą o ochronie danych
osobowych z 10 maja 2018r (Dz. U. 2018, poz.1000) zm.). Oświadczam, iż dane zawarte w
niniejszym formularzu są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym, oraz wyrażam zgodę na
upublicznienie informacji zawartych w zgłoszeniu.

................................................................................
miejscowość, data, podpis kandydata

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 48/19
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 31.07.2019

ZASADY GŁOSOWANIA NA KANDYDATA DO RADY SENIORÓW GMINY PSZCZÓŁKI
§1
1. W przypadku, gdy zgłoszono do 9 kandydatów do Rady zgodnie z § 3 ust. 2 Statutu
Rady Seniorów Gminy Pszczółki - wszyscy zgłoszeni kandydaci uzyskują status członka
Rady.
2. W przypadku określonym w ust. 1, Wójt w ciągu 14 dni od upływu terminu zgłaszania
kandydatów do Rady, ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej zarządzenie ustalające
skład Rady.
§2
1.W przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów do Rady przekracza limit określony w
§3 ust. 2 Statutu Rady Seniorów Gminy Pszczółki - Zgodnie z Zarządzeniem 48/19 z
dnia 31.07.2019r. następują wybory do Rady Seniorów.
2.Wójt umieszcza informację o kandydatach w Biuletynie Informacji Publicznej do dnia 8
października 2019r.
§3
1. Wybór członków Rady następuje poprzez oddanie głosu przez osoby uprawnione na
karcie do głosowania.
2. Karta do głosowania obejmuje wykaz kandydatów do Rady oraz pieczęć Gminy
Pszczółki.
3.Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku X przy nazwisku kandydata.
4. Na karcie do głosowania można oddać głos na 1 kandydata.
5. W przypadku gdy głosujący odda głos na więcej niż 1 kandydata, kartę do głosowania
uznaje się za nieważną.
6.Nieważnych kart do głosowania nie bierze się pod uwagę przy ustalaniu wyników
głosowania.
§4
1. Do Rady wybranych zostaje do 9 kandydatów, którzy w głosowaniu otrzymali kolejno
największą liczbę głosów.
2. W przypadku, gdy kilku kandydatów do Rady uzyska równą liczbę głosów, co powoduje,
że nie można ustalić liczby wybranych członków zgodnie z § 3 ust. 2 Statutu Rady
Seniorów Gminy Pszczółki, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej zarządza dodatkowe
głosowanie między tymi kandydatami, którzy uzyskali równą liczbę głosów, a ich wybór
spowodowałby przekroczenie liczby 9 członków Rady.
3. W głosowaniu dodatkowym głosują wszyscy kandydaci do Rady, przy czym głosuje się
wyłącznie na tych kandydatów do Rady, którzy uzyskali równą liczbę głosów, a ich wybór
spowodowałby przekroczenie liczby 9 członków Rady.
4. Głosowanie dodatkowe, o którym mowa w ust. 2, jest zarządzane przez Przewodniczącego
Komisji Skrutacyjnej ponownie, aż do skutecznego dokonania wyboru członków Rady.
5. W głosowaniu dodatkowym każdy kandydat do Rady może zagłosować wyłącznie na 1
kandydata.
6. W przypadku, gdy kilku kandydatów do Rady uzyska równą liczbę głosów, ale nie
powoduje to przekroczenia limitu, o którym mowa w § 3 ust. 2 Statutu Rady Seniorów
Gminy Pszczółki - wszystkie wybrane w ten sposób osoby uzyskują status członka Rady.
7. Wyniki przeprowadzonych wyborów ogłasza Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej.

8. Komisja skrutacyjna sporządza protokół z przebiegu wyborów. Do protokołu z przebiegu
wyborów dołącza się karty do głosowania. Protokół z przebiegu wyborów podpisują wszyscy
członkowie Komisji Skrutacyjnej.
9. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przekazuje Wójtowi protokół z przebiegu wyborów
wraz z kartami do głosowania i listą obecności.
10. Protokół z przebiegu wyborów podpisuje Komisja Skrutacyjna.
§5
Wójt w terminie 14 dni od przekazania przez przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej w/w
dokumentacji ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządzenie ustalające skład Rady.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 48/19
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 31.07.2019r.

WZÓR OŚWIADCZENIA
o posiadaniu uprawnień do głosowania na kandydatów
do Rady Seniorów Gminy Pszczółki
1. Ja. ............................................................…… (imię i nazwisko)
ur...........................................w....................................................……….
oświadczam, że zamieszkuję na terenie Gminy Pszczółki,
w miejscowości………………………..ul......................................…………..
2.Oświadczam, że zgodnie z zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenie o
ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z 10 maja 2018r (Dz. U. 2018, poz.1000) wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych w celach związanych z wyborem kandydatów do Rady Seniorów
Gminy Pszczółki.

…………………………………..
podpis

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 48/19
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 31.07.2019r.

Wzór KARTY DO GŁOSOWANIA

Kandydaci na członków do Rady Seniorów Gminy Pszczółki
1.Zgodnie z zasadami wyborów (zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 48/19 z dnia 31.07.2019r. Wójta
Gminy Pszczółki w sprawie przeprowadzenia wyborów do Rady Seniorów Gminy Pszczółki)
można głosować na 1 kandydata.
2. Aby poprawnie

zagłosować należy wstawić znak X przy nazwisku/nazwiskach wybranych

kandydatów.
1.

□

Kowalski Jan

