
Zarządzenie Nr 0050.59.2022 
Wójta Gminy Załuski 

z dnia 20 października 2022 roku 

w sprawie ogłoszenia naboru uzupełniającego do Młodzieżowej Rady Gminy Załuski 

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 00 Statutu 
Młodzieżowej Rady Gminy Załuski stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 299/X)OUX/22 
Rady Gminy Załuski z dnia 28 kwietnia 2022 r. (Dziennik Urzędowy Województwa 
Mazowieckiego z 9 maja 2022 r. , poz. 5397), zarządzam co następuję:: 

1 

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

§2 

1.Ustalam treść  ogłoszenia naborze uzupełniającym kandydatów do Młodzieżowej Rady 
Gminy Załuski stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2. Wzór karty zgłoszenia kandydata, wzór oświadczenia kandydata, wzór zgody 
rodzica/opiekuna, wzór listy osób popierających kandydata oraz klauzula informacyjną  dla 
kandydatów stanowią  załącznik Nr 2, 3, 4, 5, 6 Zarządzenia Nr 0050.55.2022 Wójta Gminy 
Załuski z dnia 5 października 2022 roku. 

3. Termin zakończenia naboru uzupełniającego ustalam na dzień  27.10.2022 r. do godz. 15" 

§3  

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. 



Załącznik Nr I 
do Zarządzenia Wójta Gminy Załuski 
Nr 0050. 59.2022 
z dnia 20 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., oraz zarządzenia 
Wójta Gminy Załuski Nr 0050.59.2022 z dnia 20.10.2022 ogłasza nabór uzupełniaczy 
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 uzupełniaczy kandydatów prowadzony jest w terminie od dnia 20.10 —27.10. 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. 

Wójt miny Załuski 
I 

Ka il rowski 
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