
ZARZĄDZENIE NR i $ . ł . / 2 0 1 9  
B urm istrza Sokółki 

z dnia /Y "  listopada 2 0 1 9  r.

w spraw ie przeprow adzenia w yborów  do Miejskiej Rady Seniorów w Sokółce

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 
2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z § 6 Statutu Miejskiej Rady Seniorów w Sokółce 
stanowiącego załącznik do uchwały Nr VIII/61/2019 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 28 maja 
2019r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Sokółce oraz nadania jej statutu (Dz. 
Urz. Woj. Podlaskiego z 2019r. poz. 3049) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów do Miejskiej Rady Seniorów w Sokółce do dnia 20 

grudnia 2019 r.

§ 2. Kalendarz Wyborczy stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Ogłasza się nabór kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów w Sokółce do dnia 22 listopada

§ 4. Określa się wzór Formularza Zgłoszeniowego stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia. 

Zgłoszenia należy dokonywać pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie

Sokółce, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka, pokój 207 lub droga pocztową na adres Urząd 

Miejski w Sokółce, Plac Kościuszki 1,16-100 Sokółka.

§ 5. Określa się wzór karty do głosowania stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 6. Skład osobowy Miejskiej Rady Seniorów w Sokółce po przeprowadzeniu czynności 

wyborczych ogłasza Burmistrz Sokółki.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Sokółki.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2019 r.

kandydata do Miejskiej Rady Seniorów w Sokółce”, złożonej w kancelarii Urzędu Miejskiego w

POD WZGLĘDEM 
FORMALNO-PRAWNYM 

ZASTRZEŻEŃ 
NI&WNOSZĘ



Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Nr......... /2019

Burmistrza Sokółki 
z dnia listopada 2019 r.

KALENDARZ WYBORCZY

Data wykonania 

czynności wyborczych

T reść czynności wyborczych

06.11.2019r. Zarządzenie wyborów do Miejskiej Rady Seniorów w Sokółce 
i rozpoczęcie kampanii wyborczej

do 18.11.2019r. Zgłaszanie kandydatów do Komisji Wyborczej 
przez Środowiska Senioralne (kancelaria Urzęduj

do 22.11.2019r. Zgłaszanie kandydatów na członków Miejskiej Rady Seniorów 
w Sokółce przez Środowiska Senioralne 

na Formularzu Zgłoszeniowym (kancelaria Urzęduj
22.11.2019r. Zarządzenie Burmistrza - Powołanie Komisji Wyborczej

do 26.11.2019r. Weryfikacja formalna zgłoszeń kandydatów
do 28.11.2019r. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, oraz osób 

niespełniających warunków formalnych oraz zgłoszonych po 
terminie (B1P, strona internetowa Urzędu Miejskiego, tablica

ogłoszeńj
02.12.2019r. Zarządzenie Burmistrza o terminie Zebrania Wyborczego. 

Publikacja informacji o kandydatach, którzy spełniają warunki 
formalne (BIP, strona internetowa Urzędu Miejskiego, tablica

ogłoszeńj
do 23.12.2019r. Zebranie Wyborcze oraz podanie do publicznej wiadomości 

wyników głosowania, a także listy osób, które zostały wybrane do 
Miejskiej Rady Seniorów w Sokółce (BIP, strona internetowa 

Urzędu Miejskiego, tablica ogłoszeńj



Załącznik nr 2 do
Zarządzenia Nr......... /2019

Burmistrza Sokółki 
z dnia listopada 2019 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Nazwa i siedziba Podmiotu 
zgłaszającego kandydata oraz dane 

teleadresowe 
(Środowisko Senioralne)

Imię i nazwisko oraz pełniona 
funkcja osoby zgłaszającej Im ię.......................................................................................

kandydaturę Nazwisko.............................................................................

Funkcja................................................................................

(da ta  i p o d p is )

Imię i nazwisko kandydata na Im ię......................................................................................
członka Miejskiej Rady Seniorów w 

Sokółce Nazwisko............................................................................

(miejsce zamieszkania, numer Data urodzenia..................................................................
kontaktowy/adres e-mail) Zamieszkały/-a..................................................................

Telefon/e-mail...................................................................

(w załączeniu oświadczenie kandydata - zgoda na

kandydowanie)

Uzasadnienie zgłoszenia, opis 
doświadczenia i kompetencji 

kandydata na członka Miejskiej 
Rady Seniorów w Sokółce



Oświadczenie kandydata na członka Miejskiej Rady Seniorów w Sokółce o wyrażeniu zgody na kandydowanie
stanowiące załącznik nr 1 do Formularza Zgłoszeniowego

(miejscowość, data)

K om isja  W y b o rcz a  

M iejskiej R ad y S en io ró w  

w  S o k ółce

OŚWIADCZENIE

Ja
(imię i nazwisko)

zam ieszkały/ła.........................................
(adres zamieszkania)

Urodzony/na.......................................................w ......................................................oświadczam, że
(data urodzenia) (miejsce urodzenia)

wyrażam zgodę na kandydowanie w wyborach na członka Miejskiej Rady Seniorów w 
Sokółce.

jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, adresu 
zamieszkania, daty urodzenia, numeru telefonu, adresu e-mail przez Urząd Miejski w Sokółce z siedzibą w 16-100 
Sokółka Plac Kościuszki 1, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W E (RODO) w zakresie niezbędnym do 
przeprowadzenia procedury wyboru członków Miejskiej Rady Seniorów w Sokółce.

Zostałem/am poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w 
dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej 
podstawie przed jej wycofaniem.

(podpis)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób kandydujących do Miejskiej Rady Seniorów w 
Sokółce

Na podstawie art. 13 u stl-2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/W E (RODO), zostałem poinformowany, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Sokółki -  Urząd Miejski w Sokółce, Plac Kościuszki 1,16-100 Sokółka, 
e-mail: kancelaria@sokolka.pl, inspektor ochrony danych: odo@sokolka.pl.

2) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wyboru i trwania kadencji Miejskiej Rady Seniorów w Sokółce oraz 5 lat 

po zakończeniu kadencji zgodnie z okresem archiwizacji.
4) W każdym czasie Pani/Pan może żądać od administratora danych dostępu do swoich danych, prostować je, żądać usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania.
5) Pani/Pan w każdym czasie może cofnąć zgodę na dalsze przetwarzanie przekazanych danych osobowych.
6) Pani/Panu służy prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli dane osobowe administrator przetwarza 

niezgodnie z RODO.
7) Pani/Pan swoje dane osobowe przekazuje dobrowolnie, nie występują żadne okoliczności, które tę swobodę naruszają, ani 

konsekwencje, jeśli danych nie podam lub odmówię podania.
8) Pani/Pana dane nie będą służyć zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, nie będą wykorzystane przy jakimkolwiek 

profilowaniu.
9) Podpisanie oświadczenia o kandydowaniu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zrozumieniem powyższej klauzuli.

mailto:kancelaria@sokolka.pl
mailto:odo@sokolka.pl


Załącznik nr 3 do
Zarządzenia N r ............/2 0 1 9

Burmistrza Sokółki 
z dnia listopada 2019  r.

WZÓR KARTY DO GŁOSOWANIA

KANDYDACI
DO MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW W SOKÓŁCE

NAZWISKO Imię (Im iona) 

NAZWISKO Imię (Im iona) 

NAZWISKO Imię (Im iona) 

NAZWISKO Imię (Im iona) 

NAZWISKO Imię (Im iona) 

NAZWISKO Imię (Im iona) 

NAZWISKO Imię (Im iona) 

NAZWISKO Imię (Im iona) 

NAZWISKO Imię (Im iona) 

NAZWISKO Imię (Im iona)

(pieczęć)

Głos będzie ważny wówczas, gdy w kratce zostanie postawiony znak „X” przy nazwisku nie 
więcej niż 9 kandydatów.

Głos będzie nieważny wówczas, gdy w kratce zostanie postawiony znak „X” przy nazwisku 
więcej niż 9 kandydatów, lub w żadnej kratce przy nazwisku nie zostanie postawiony znak „X”.


