
Zarządzenie Nr 0050.55.2022 
Wójta Gminy Załuski 

z dnia 5 października 2022 roku 

w sprawie ogłoszenia o naborze do Młodzieżowej Rady Gminy Załuski, określenia wzoru 
karty zgłoszenia kandydata, wzoru oświadczenia kandydata, wzoru zgody rodzica oraz 
wzoru listy osób popierających kandydata 

Na podstawie  art.  30 ust. 1, ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2022, poz. 559 z poźn. zm.) oraz § 6 oraz *7 ust. 4-5 Statutu 
Młodzieżowej Rady Gminy Załuski stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 299/XXXIX/22 
Rady Gminy Załuski z dnia 28 kwietnia 2022 r. (Dziennik Urzędowy Województwa 
Mazowieckiego z 9 maja 2022 r. , poz. 5397), zarządzam co następuję:: 

§ 
W celu przeprowadzenia wyborów na pierwszą  kadencję  Młodzieżowej Rady Gminy Załuski 
ogłaszam nabór kandydatów do Młodzieżowej Rady Gminy Załuski. 

§2 

1.Ustalam treść  ogłoszenia o naborze kandydatów do Młodzieżowej Rady Gminy Załuski 
stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
2. Ustalam wzór karty zgłoszenia kandydata, wzór oświadczenia kandydata, wzór zgody 
rodzica/opiekuna, wzór listy osób popierających kandydata oraz klauzulę  informacyjną  dla 
kandydatów stanowiące załącznik Nr 2, 3, 4, 5, 6 do niniejszego zarządzenia. 

3. Termin zakończenia naboru ustalam na dzień  19.10.2022 r. do godz. 15°° 

§3  
W celu weryfikacji zgłoszonych kandydatów pod względem formalnym zostanie powalana 
zarządzeniem Wójta Gminy Komisja. 

§4 

Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez publikację  na 
stronie www.ugzaluski.bip.org.pl  i na stronie www.zaluski.pl. 
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Załącznik Nr I 
do Zarządzenia Wójta Gminy Załuski 
Nr 0050. 55.2022 
z dnia 5 października 2022 r. 

Ogłoszenie o naborze kandydatów 

do Młodzieżowej Rady Gminy Załuski 

Wójt Gminy Załuski na podstawie uchwały Nr 299/XXXIX/22 z dnia 28 kwietnia 2022 roku 
oraz zarządzenia Wójta Gminy Załuski Nr 0050.55.2022 z dnia 5.10.2022 r., ogłasza nabór 
kandydatów do Młodzieżowej Rady Gminy Załuski. 

1. Kandydatami do Młodzieżowej Rady Gminy Załuski mogą  być  przedstawiciele 
młodzieży, którzy w dniu wyborów są  w wieku od 13 do 18 lat i zamieszkują  na terenie 
Gminy oraz uzyskali poparcie co najmniej 15 osób w wieku od 13 do 18 lat zamieszkujących 
na terenie Gminy Załuski. Młodzież  w wieku od 13 do 18 lat zamieszkująca na terenie Gminy 
Załuski może udzielić  poparcia, nie więcej niż  jednemu przedstawicielowi młodzieży. 
Udzielenie poparcia przez tę  samą  osobę  więcej niż  jednemu przedstawicielowi młodzieży 
będzie skutkować  unieważnieniem głosu poparcia 

3. Nabór kandydatów prowadzony jest w terminie od dnia 5.10 — 19.10. 2022 r do godz. 15:00. 
Zgłoszenia złożone po terminie nie podlegają  rozpatrzeniu. 

4. Zgłoszenia kandydatów na formularzach stanowiącym załączniki Nr 2,3,4,5,6 
do Zarządzenia Nr 0050.55.2022 z dnia 5.10.2022 r. należy składać  do Urzędu Gminy Załuski, 
Załuski ul. Gminna 17, pokój Nr 8 lub listownie na adres Urzędu Gminy Załuski, Załuski 
ul. Gminna 17, 09-142 Załuski (liczy się  data stempla pocztowego). 

5. Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Gminy 
Załuski  www.zaluski.pl  oraz na stronie  www.ugzaluski.bip.org.pl. 

6. Zgłoszenia kandydatów do Młodzieżowej Rady podlegają  weryfikacji formalnej 
dokonywanej przez komisję  powołaną  przez Wójta Gminy Załuski. 



Załącznik Nr 2 
do Zarządzenia Wójta Gminy Załuski 
Nr 0050. 55.2022 
z dnia 5 października 2022 r. 

Karta zgłoszenia kandydata do Młodzieżowej Rady Gminy Załuski 

Dane kandydata/kandydatki na członka Młodzieżowej Rady Gminy Załuski 

1.  Imię  ( imiona) i Nazwisko 

2.  Adres zamieszkania 

3.  Nazwa szkoły 

4.  Nr telefonu 

5.  Adres e-mail 

7. Data urodzenia 



Załącznik Nr 3 
do Zarządzenia Wójta Gminy Załuski 
Nr 0050. 55.2022 
z dnia 5 października 2022 r. 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie 
do Młodzieżowej Rady Gminy Załuski 

Ja, niżej podpisana/ny  
(imię  nazwisko) 

zamieszkała/1y  
( adres zamieszkania) 

oświadczam, że wyrażam zgodę  na kandydowanie na członka Młodzieżowej Rady Gminy 
Załuski. 

Miejscowość, data  

Czytelny podpis kandydata 



Załącznik Nr 4 
do Zarządzenia Wójta Gminy Załuski 
Nr 0050. 55.2022 
z dnia 5 października 2022 r. 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na kandydowanie 

Ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę  na kandydowanie w wyborach do Młodzieżowej Rady Gminy 
Załuski i udział  w pracach tej Rady mojego dziecka 

1. Akceptuję  i rozumiem postanowienia Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Załuski. 

2. Jestem świadom/a praw i obowiązków mojego dziecka, jakie będzie wykonywać  w przypadku 
wyboru na Radnego Młodzieżowej Rady Gminy Załuski 

3. Zobowiązuję  się  do nieutrudniania sprawowania mandatu mojemu dziecku w przypadku 
wyboru na Radnego Młodzieżowej Rady Gminy Załuski. 

5. Jestem świadom/a możliwości wycofania zgody na udział  mojego dziecka w pracach Młodzieżowej 
Radzie Gminy Załuski w dowolnym momencie. Fakt ten zgłoszę  niezwłocznie do Urzędu Gminy 
w Zaluskach. 

, dnia  

(miejscowość) 

czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 



Załącznik Nr 5 
do zarządzenia Wójta Gminy 
Załuski Nr 0050. 55 .2022 
z dnia 5 października 2022 r. 

Lista osób popierających kandydata do Młodzieżowej Rady Gminy Załuski 

Panią/Pana  

Lp. Imię  i nazwisko Miejsce zamieszkania Data urodzenia Podpis 
1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18 

19. 



Załącznik Nr 6 
do Zarządzenia Wójta Gminy Załuski 
Nr 0050. 55.2022 
z dnia 5 października 2022 r. 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

dla kandydata do Młodzieżowej Rady Gminy Załuski 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 
2016/679 (RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Załuski (dalej: „Administrator") z 
siedzibą  w: Załuski ul. Gminna 17,09-142 Załuski, kontakt mailowy pod adresem: ugzaluski(c4za-
luski.pl   

2. Administrator wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych, z którym można się  skontaktować  pod ad-
resem mailowym: ugzaluski(c4zaluski.pl   

3. Dane osobowe przetwarzane będą  na podstawie: 
a)  art.  6 pkt 1 lit. e RODO i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - przetwa-
rzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ra-
mach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w celu przeprowadzenia 
wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Załuski. 

4. Dane osobowe będą  przechowywane przez okres kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Załuski, lecz 
nie krócej niż  czas wskazany w przepisach o archiwizacji. 

5. Dane osobowe dotyczące kandydatów, będą  przetwarzane przez Administratora tylko w celach 
przeprowadzenia wyborów zgodnie ze Statutem Młodzieżowej Rady Gminy Załuski. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się  na 
podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. W przypadku, gdy uzna Pan/Pani iż  przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących na-
rusza przepisy ogólnego rozporządzenia RODO ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Pre-
zesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Dane osobowe nie będą  przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowymi statutowym. 
10. Dane nie będą  przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również  w formie profilowania. 

Mając na uwadze w/w przepisy Rozporządzenia RODO wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich 
danych osobowych/ danych mojego dziecka. 

miejscowość,  

data  

(czytelny podpis pełnoletniego kandydata lub 
w przypadku niepełnoletniego kandydata jego Rodzic / Opiekun) 
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