ZARZĄDZENIE NR 437/2020
BURMISTRZA DZIERZGONIA
z dnia 3 sierpnia 2020 r.
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Dzierzgońskiej Rady Seniorów I kadencji 20192023
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1996 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020, poz. 713 )
oraz uchwały nr XLII/351/2018 z dnia 8 października 2018 r. Rady Miejskiej w Dzierzgoniu w sprawie
powołania Dzierzgońskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu ( Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018 r., poz. 4336)
zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Dzierzgońskiej Rady Seniorów ( DRS) I kadencji na lata
2019- 2023 w związku ze śmiercią jednego z członków DRS na dzień 31 sierpnia 2020 r.
2. Określa się terminy czynności wyborczych - kalendarz wyborczy - zgodnie z brzmieniem załącznika nr
1 do zarządzenia.
§ 2. Treść obwieszczenia o zgłaszaniu kandydatów na członków Dzierzgońskiej Rady Seniorów i członków
Komisji Wyborczej stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Ustala się wzór formularza zgłoszeniowego kandydata na członka Dzierzgońskiej Rady Seniorów
zgodnie z brzmieniem załącznika nr 3 do zarządzenia
§ 4. Ustala się wzór formularza zgłoszeniowego kandydata na członka Komisji Wyborczej zgodnie
z brzmieniem załącznika nr 4 do zarządzenia.
§ 5. Ustala się wzór karty do głosowania na członka DRS zgodnie z brzmieniem załącznika nr 5.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego
w Dzierzgoniu.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Dzierzgonia
Jolanta Szewczun
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 419/2020
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 15 lipca 2020 r.
Kalendarz wyborczy dla wyborów uzupełniających Dzierzgońskiej Rady Seniorów (DRS)
Termin wykonania czynności
wyborczych
Do 07 sierpnia 2020 r.

Do 12 sierpnia 2020 r.

Do 17 sierpnia 2020 r.

Do 21 sierpnia 2020 r.

31 sierpnia 2020 r.
Do

4 września

2020 r.
Do 11 września 2020 r.
Do 30 września 2020

Czynność wyborcza

Osoby odpowiedzialne za
wykonanie czynności wyborczej
Kierownik referatu
organizacyjnego

Podanie do publicznej wiadomości
kalendarza wyborczego, obwieszczenia
Burmistrza, wzorów formularzy na BIP,
stronie internetowej gminy, tablicach
ogłoszeń w Urzędzie
Dostarczenie kalendarza wyborczego,
obwieszczenia Burmistrza, wzorów
formularzy do podmiotów działających
na rzecz osób starszych, stowarzyszeń,
klubów seniora, rad sołeckich i
przewodniczących osiedli na terenie
gminy Dzierzgoń
Zgłaszanie kandydatów na członków
Komisji Wyborczej oraz kandydatów na
członków DRS

Pracownik ds. obsługi Rady
Kierownik referatu
organizacyjnego
Pracownik ds. obsługi Rady
Goniec, kierowca UM
Podmioty działające na rzecz osób
starszych, stowarzyszenia, kluby
seniora, rady sołeckie , zarządy
osiedli na terenie gminy Dzierzgoń

Podjęcie Zarządzenia Burmistrza
Dzierzgonia o składzie Komisji
Wyborczej oraz podanie do publicznej
wiadomości kandydatów na członków
DRS
Wybory do DRS

Burmistrz Dzierzgonia

Przekazanie Burmistrzowi Dzierzgonia
protokołu z wynikami wyborów, kartami
do głosowania i listą głosujących
Podanie przez Burmistrza Dzierzgonia
wyników głosowania
Zwołanie I posiedzenia nowego składu
Dzierzgońskiej Rady Seniorów

Osoby prawidłowo
zgłoszone na kandydatów do DRS
Przewodniczący Komisji
Wyborczej
Burmistrz Dzierzgonia
Burmistrz Dzierzgonia

Burmistrz Dzierzgonia
Jolanta Szewczun
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 419/2020
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 15 lipca 2020 r.
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DZIERZGONIA
z dnia 15 lipca 2020 r.
w sprawie zarządzonych na dzień 31 sierpnia 2020 r. wyborów uzupełniających
do Dzierzgońskiej Rady Seniorów (DRS)
Burmistrz Dzierzgonia ogłasza:
1) wybory uzupełniające do DRS w związku ze śmiercią jednego z członków odbędą się 31 sierpnia 2020 r.
w sali
narad
Urzędu
Miejskiego
w Dzierzgoniu,
parter,
pokój
nr
8.
Początek Walnego Zebrania o godzinie 18:00;
2) na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej gminy Dzierzgoń http://bip.dzierzgon.pl
portalu internetowym http://dzierzgon.pl znajduje się:

oraz

a) uchwała nr XLII/351//2018 RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU z dnia 8 października 2018 r.,
b) ZARZĄDZENIE NR 419/2020 BURMISTRZA DZIERZGONIA z dnia 15 lipca 2020 r.
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Dzierzgońskiej Rady Seniorów I kadencji
2019- 2023
c) formularz zgłoszenia kandydata na członka DRS,
d) formularz zgłoszenia na członka Komisji Wyborczej,
e) wzór karty do głosowania;
3) prawo zgłaszania kandydatów na członka DRS oraz zgłaszania kandydatów na członka Komisji Wyborczej
mają, w szczególności: podmioty działające na rzec starszych, organizacje pozarządowe, podmioty
działające jako kluby seniora, uniwersytety 3. Wieku, grupy nieformalne seniorów, sołtysi wraz z radą
sołecką
(
przewodniczący
osiedli
wraz
z zarządem
z terenu gminy Dzierzgoń;
4) kandydatami na członków DRS mogą
i zamieszkują na terenie gminy Dzierzgoń;

być

wyłącznie

osoby,

które

ukończyły

60 lat

5) kandydatów na członka DRS zgłasza się na formularzu zgłoszeniowym kandydata na członka DRS zaś
kandydatów na członka Komisji Wyborczej zgłasza się na formularzu zgłoszeniowym kandydata na
członka Komisji Wyborczej w terminie do 17 sierpnia 2020 r. w sekretariacie Burmistrza pokój nr
9 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu;
6) Uczestnikami Walnego Zebrania, na którym zostanie dokonany wybór DRS, są osoby prawidłowo
zgłoszone na formularz zgłoszenia kandydata na członka DRS, powołani przez Burmistrza Dzierzgonia
członkowie Komisji Wyborczej oraz pracownicy Urzędu Miejskiego;
7) Burmistrz Dzierzgonia ogłasza nowy skład DRS zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej i zwołuje jej 1.
posiedzenie w tym składzie.

Burmistrz Dzierzgonia
Jolanta Szewczun
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Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 419/2020
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 15 lipca 2020 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA NA CZŁONKA
DZIERZGOŃSKIEJ RADY SENIORÓW (DRS)
I. DANE KANDYDATA
Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………..
Adres i dane kontaktowe:
Adres…………………………………………………………………………………………….
Telefon…………………………………………………………………………………………..
Email…………………………………………………………………………………………….
Oświadczenie o spełnianiu kryterium wieku i wyrażeniu zgody na kandydowanie:
Ja niżej podpisany (na)
…………………………………………………………………………………
Oświadczam, że spełniam kryterium wieku kandydata i wyrażam zgodę na kandydowanie na członka
Dzierzgońskiej Rady Seniorów w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 31 sierpnia 2020 r.
…………………………………….

…………………………………..

Miejscowość, data

czytelny podpis kandydata

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA NA CZŁONKA DRS
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BURMISTRZ DZIERZGONIA z siedzibą Urząd
Miejski, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń;
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Email IOD@fioi.org tel. 552399487, Dariusz Klimowski,
biuro: 82-300 Elbląg, ul. Kosynierów Gdyńskich 25;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wyboru członków DRS - na podstawie Art.
6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchwały
nr XLII/351/2018 z dnia 8 października 2018 r. Rady Miejskiej w Dzierzgoniu w sprawie powołania
Dzierzgońskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu ( Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018 r., poz. 4336);
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres do ogłoszenia wyników wyborów przez
Burmistrza Dzierzgonia;
5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody
6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy uchwały Rady Miejskiej
w Dzierzgoniu i Zarządzenia Burmistrza Dzierzgonia.
8. Dane kandydata w zakresie imię i nazwisko , miejscowość zamieszkania , podmiot zgłaszający stanowią
informację publiczną.
…………………………………….
Miejscowość ,data
z klauzulą

…………………………………..
czytelny podpis kandydata potwierdzający zapoznanie

II. DANE PODMIOTU ( GRUPY NIEFORMALNEJ) ZGŁASZAJĄCEJ KANDYDATA
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1. NAZWA PODMIOTU………………………………………………………………………..
2. FORMA PRAWNA……………………………………………………………………………
3. NR KRS………………………………………………………………………………………..
4. ADRES PODMIOTU………………………………………………………………………….
5. NR TELEFONU, EMAIL……………………………………………………………………..
6. IMIĘ, NAZWISKO, FUNKCJA OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ…………………………………
KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI KANDYDATA:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
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Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 419/2020
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 15 lipca 2020 r.
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA NA CZŁONKA
KOMISJI WYBORCZEJ W WYBORACH UZUPEŁNIAJACYCH
DO DZIERZGOŃSKIEJ RADY SENIORÓW (DRS)
I. DANE KANDYDATA
Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………
Adres i dane kontaktowe:
Adres…………………………………………………………………………………………...
Telefon…………………………………………………………………………………………
Email…………………………………………………………………………………………...
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie:
Ja niżej podpisany (na)
…………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie na członka Komisji Wyborczej dla wyboru
Dzierzgońskiej Rady Seniorów w wyborach zarządzonych na dzień 31 sierpnia 2020 r.
…………………………………….

…………………………………..

Miejscowość, data

czytelny podpis kandydata

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BURMISTRZ DZIERZGONIA z siedzibą Urząd
Miejski, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń;
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Email IOD@fioi.org tel. 552399487, Dariusz Klimowski,
biuro: 82-300 Elbląg, ul. Kosynierów Gdyńskich 25;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wyboru członków DRS - na podstawie Art.
6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchwały
nr XLII/351/2018 z dnia 8 października 2018 r. Rady Miejskiej w Dzierzgoniu w sprawie powołania
Dzierzgońskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu ( Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018 r., poz. 4336);
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres do ogłoszenia wyników wyborów przez
Burmistrza Dzierzgonia;
5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody
6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy uchwały Rady Miejskiej
w Dzierzgoniu i Zarządzenia Burmistrza Dzierzgonia.
8. Dane kandydata w zakresie imię i nazwisko , miejscowość zamieszkania , podmiot zgłaszający stanowią
informację publiczną.
…………………………………….
Miejscowość ,data
z klauzulą

…………………………………..
czytelny podpis kandydata potwierdzający zapoznanie

II. DANE PODMIOTU ( GRUPY NIEFORMALNEJ) ZGŁASZAJĄCEJ KANDYDATA
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1. NAZWA PODMIOTU………………………………………………………………………
2. FORMA PRAWNA…………………………………………………………………………
3. NR KRS……………………………………………………………………………………..
4. ADRES PODMIOTU………………………………………………………………………
5. NR TELEFONU, EMAIL………………………………………………………………….
6. IMIĘ, NAZWISKO, FUNKCJA OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ……………………………..
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Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 419/2020
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 15 lipca 2020 r.
KARTA DO GŁOSOWANIA
W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH DO DZIERZGOŃSKIEJ RADY SENIORÓW
ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 31 SIERPNIA 2020 R.
1……………………………………………
(nazwisko i imię kandydata)
2……………………………………………
3……………………………………………
4……………………………………………
5…………………………………………...
Okrągła Pieczęć
Burmistrza Dzierzgonia
INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:
1. W głosowaniu wybiera się 1 członka na miejsce zmarłego członka DRS
2. Wyboru
członków Rady dokonuje się w głosowaniu tajnym przez postawienie znaku „X”
w kratce z lewej strony przy nie więcej niż 5 nazwiskach
3. Za nieważny uznaje się głos :

᠆ oddany na karcie do głosowania, na której wyborca umieścił znak „X” w kratce z lewej strony

przy

nazwisku więcej niż 5 kandydatów;

᠆ oddany na karcie do głosowania, na której wyborca nie umieścił znaku „X” w kratce z lewej strony przy
więcej niż 5 nazwiskach.
4. Wszelkie znaki, wykreślenia, przekreślenia, w tym również i znak „X” postawiony przez wyborcę poza
przeznaczoną na to kratką traktuje się jako dopiski, niewpływające na ważność głosu. Natomiast wszelkie znaki
graficzne naniesione w obrębie kratki, a w szczególności zamazanie kratki czy przekreślenia znaku „X”
w kratce, powodują nieważność głosu.
5. Po otrzymaniu karty do głosowania wyborca udaje się do miejsca zapewniającego tajność głosowania
znajdującego się na sali narad, po oddaniu głosu kartę do głosowania wrzuca się
do urny.
6. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania, Komisja Wyborcza przystępuje do ustalenia ilości głosów
ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów, sporządza protokół z wyników głosowania.
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