
 

 

ZARZĄDZENIE  Nr Or I.0050.86.2019 

BURMISTRZA GOGOLINA 

z dnia 16 maja 2019 r. 

 

 

w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie  

na kadencję 2019-2021, ustalenia zasad przeprowadzenia tych wyborów i kalendarza 

wyborczego.  

 

Na podstawie § 26 Uchwały Nr VIII/78/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia  

24 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Radzie Miejskiej  

w Gogolinie (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2019 r., poz.1638) zarządza się, co następuje: 

 

 

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej  

w Gogolinie do dnia 13 czerwca 2019r.  

 

§ 2. Ustala się „Zasady przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej  

w Gogolinie na kadencję 2019-2021” stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego 

zarządzenia. 

 

§ 3. Ustala się „Kalendarz Wyborczy  dotyczący wyborów do Młodzieżowej Rady 

Miejskiej w Gogolinie na kadencję 2019-2021” stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego 

zarządzenia. 

 

§ 4.Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
         Załącznik Nr 1 

                           do Zarządzenia Burmistrza  Gogolina Nr Or I.0050.86.2019 

                    z dnia 16 maja 2019r.  

 

ZASADY PRZEPROWADZENIA WYBORÓW  

DO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE  

NA KADENCJĘ 2019-2021 
 

ZASADY OGÓLNE: 

1. Zgodnie z § 3, § 27 i § 29  Uchwały Nr VIII/78/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia  

24 kwietnia 2019r. w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Gogolinie wybory 

do Młodzieżowej Rady Miejskiej odbywają się w poszczególnych obwodach głosowania, które 

stanowią szkoły publiczne w Gminie Gogolin. Okręgi wyborcze, obwody i ilość mandatów  

w okręgu wyborczym są następujące: 

1) Obwód Nr 1 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Gogolinie – 

teren Gogolina i Gogolina – Strzebniów -  wybiera się 2 radnych;  

2) Obwód Nr 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Brzechwy w Gogolinie i Zespół 

Szkół w Gogolinie– teren Zakrzów, Dąbrówka, Obrowiec i Gogolin - Karłubiec - wybiera  

się 5 radnych;  

3) Obwód Nr 3 - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Malni - teren Chorula, 

Malnia i Odrowąż - wybiera się do 3 radnych;  

4) Obwód Nr 4 - Stowarzyszeniowa Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza  

w Górażdżach - teren Górażdże - wybiera się 1 radnego; 

5) Obwód Nr 5 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Kamieniu Śl. - teren 

Kamień Śl. i Kamionek -  wybiera się 2 radnych. 

2. Prawo wyborcze czynne posiada młodzież ucząca się w szkole stanowiącej dany okręg 

głosowania i mająca w chwili wyborów od 13-19 lat.  

3. Prawo wyborcze bierne posiada młodzież ucząca się w szkole stanowiącej dany okręg wyborczy 

mająca w chwili wyborów od 14-18 lat, zamieszkała na terenie gminy Gogolin, nie karana i nie 

zawieszona w prawach ucznia.   

SPOSOBY PRZEPROWADZENIA WYBORÓW: 
 

1. Wybory przeprowadzają dyrektorzy szkół dla których ustalone zostały obwody 

głosowania. Dyrektorzy szkół odpowiadają za: 

- ogłoszenie informacji w obwodzie o możliwości zgłoszenia się do kandydowania  

w wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie, zebranie zgłoszeń kandydatów 

i podanie list kandydatów do wiadomości publicznej w obwodzie, ustalenie liczby 

uprawnionych do głosowania,  

- ogłoszenie, przeprowadzenie wyborów w obwodzie (m.in. przygotowanie: ogłoszeń, list 

kandydatów, potwierdzeń odbioru kart do głosowania, kart do głosowania) zgodnie z 

niniejszymi zasadami, statutem młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie i 

harmonogramem wyborczym, sporządzenie protokołów z przeprowadzonych głosowań,  

- dostarczenie protokołu do Komisji ustalającej wynik głosowania wraz listami 

kandydatów, kartami zgłoszeń kandydata na radnego, kartami do głosowania i innymi 

dokumentami. Wzór protokołu z wyników przeprowadzonego głosowania w wyborach do 

Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie na kadencję 2019-2021 stanowi załącznik nr 1 

do zasad przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie na 

kadencję 2019-2021.  



 

 

2. W przypadku, kiedy ilość zgłoszeń w danym okręgu jest równa ilości mandatów  

do objęcia wyborów nie przeprowadza się, a jedynie sporządza się stosowny protokół. 

Wzór takiego protokołu stanowi załącznik nr 2 do zasad przeprowadzenia wyborów  

do młodzieżowej rady miejskiej w Gogolinie na kadencję 2019-2021.  

3. Ostateczne wyniki z wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie 

obwieszcza Komisja ustalająca wynik głosowania w przeprowadzonych wyborach d 

o Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie zwana dalej Komisją ustalającą wynik 

głosowania. Komisja powołana zostanie odrębnym Zarządzeniem. 

        
ZGŁASZANIE KANDYDATÓW: 

1.Kandydatów na radnych zgłasza się karcie zgłoszenia kandydata na radnego 

Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie. Wzór karty stanowi załącznik nr 3 do zasad 

przeprowadzenia wyborów do młodzieżowej rady miejskiej w Gogolinie na kadencję 

2019-2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
         Załącznik Nr 2 

                           do Zarządzenia Burmistrza  Gogolina Nr Or I.0050.86.2019 

                    z dnia 16 maja 2019r.  

 

 

Kalendarz Wyborczy dotyczący wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej  

w Gogolinie na kadencję 2019-2021 

 

 

Ustala się następujące terminy wykonania czynności wyborczych: 

- do dnia 21.05.2019 r. ogłoszenie przez Dyrektorów Szkół naboru do Młodzieżowej Rady 

Miejskiej w Gogolinie, 

- do dnia 31.05.2019 r. zgłaszanie kandydatów do Młodzieżowej Rady Miejskiej  

w Gogolinie w poszczególnych okręgach wyborczych poprzez dostarczenie ich do 

Dyrektorów szkół dla których zostały ustalone obwody głosowania,  

- do dnia 04.06.2019 r. podanie do publicznej wiadomości przez Dyrektorów szkół dla 

których zostały ustalone obwody głosowania list kandydatów na radnych Młodzieżowej 

Rady Miejskiej w Gogolinie w poszczególnych okręgach,  

- od 05.06.2019r. - 10.06.2019 r. przeprowadzenie głosowań w poszczególnych obwodach 

przez Dyrektorów szkół, w których zostały ustalone obwody głosowania, 

- do 11.06.2019 r. dostarczenie do Komisji ustalającej wynik głosowania protokołów  

z przeprowadzonych głosowań i pozostałych dokumentów, 

- 13.06.2019 r. obwieszczenie Komisji ustalającej wynik głosowania o wynikach wyborów 

do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Protokół z wyników przeprowadzonego głosowania w wyborach do Młodzieżowej 

Rady Miejskiej w Gogolinie na kadencję 2019-2021 stanowiąca załącznik Nr 1  

do  zasad przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie  
na kadencję 2019-2021 

 

Protokół z przeprowadzonego w dniu ……………  

w obwodzie Nr ……………………  

głosowania w wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie  

na kadencję 2019-2021 

 
 

Ustala się, co następuje: 

 
1. W okręgu obejmującym rejon ……………………….. zarejestrowano 

………………….. kandydatów w wyborach na radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej 

w Gogolinie na kadencję 2019-2021.  

 

2. Na radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie w wyżej wymienionym okręgu 

zarejestrowano następujących kandydatów (alfabetycznie): 

1. ……………………..   

2.  ……………………..   

3. ……………………..   

4. ……………………..   

5. ……………………..    

3. Stwierdza, że w wyżej wymienionym obwodzie jest …………..osób uprawnionych do 

głosowania w wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie. W wyniku 

przeprowadzonych wyborów oddano ogółem…………. głosów, w tym: 

- głosów ważnych: ………., 

- głosów ważnych bez dokonania wyboru: ……….., 

- głosów nieważnych: ………. 

4. W wyniku przeprowadzonych wyborów poszczególni kandydaci uzyskali następującą 

liczbę głosów:  

1. …………………….. uzyskując…………. ważnych głosów;   

2.  …………………….. uzyskując…………. ważnych głosów;  

3. …………………….. uzyskując…………. ważnych głosów;  

4. …………………….. uzyskując…………. ważnych głosów; 

5. …………………….. uzyskując…………. ważnych głosów; 

Na tym protokół zakończono. 

 

………………………………. 

(Data, pieczęć i podpis dyrektora szkoły).  



 

 

 

 

 

Protokół   z przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie 

na kadencję 2019-2021 stanowiąca załącznik Nr 2 

do  zasad przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie  

na kadencję 2019-2021 

 

 

Protokół z przeprowadzenia wyborów  

do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie  

na kadencję 2019-2021 

w obwodzie Nr……………………  

 
 

Ustala się, co następuje: 

 
1. W okręgu obejmującym rejon …………….. zarejestrowano ………………….. 

kandydatów w wyborach na radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie  

na kadencję 2019-2021.  

 

2. Na radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie w wyżej wymienionym okręgu 

zarejestrowano następujących kandydatów (alfabetycznie): 

1. ……………………..   

2.  ……………………..   

3. ……………………..   

4. ……………………..   

5. ……………………..    

3. W związku z tym, że ilość zgłoszeń w danym okręgu jest równa ilości mandatów do 

objęcia nie przeprowadzono głosowania.   

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

………………………………. 

(Data, pieczęć i podpis dyrektora szkoły).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Karta zgłoszenia kandydata na radnego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie  
stanowiąca załącznik Nr 3 do  zasad przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej 
Rady Miejskiej w Gogolinie na kadencję 2019-2021 

 
ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA RADNEGO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ  

W GOGOLINIE W OBWODZIE NR …………, KTÓRY OBEJMUJE REJON…………. 
 

CZĘŚĆ 1 
 

1. Imię i nazwisko kandydata:   ……………………………………… 

2. Wiek:      ……………………………………… 

3. Data urodzenia: 

4. Miejsce zamieszkania:    ……………………………………… 

5. Nazwa szkoły do której uczęszcza kandydat  ……………………………………... 

6. Adres e-mail:     ……………………………………… 

7. Telefon kontaktowy:    ……………………………………… 

 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, miejsca 

zamieszkania, daty urodzenia, adresu e-mail i numeru tel. kontaktowego przez Urząd Miejski w Gogolinie z 

siedzibą w 47-320 Gogolin ul. Krapkowicka 6 zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a / art. 9 ust. 2 lit. a ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) do celów przeprowadzenia procedury wyborów do 

Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie i ewentualnej działalności w tej Radzie.  

Oświadczam, że zostałem/am poinformowana o możliwości wycofania tej zgody w dowolnym momencie. 

 

……………………. 
                 (Data i podpis) 

CZĘŚĆ 21 

 

Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na kandydowanie w wyborach do Młodzieżowej Rady 

Miejskiej w Gogolinie. 

 

Ja niżej podpisany/podpisana oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie  

…………………………… w wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie. 
(imię i nazwisko kandydata)  

 

               …………………………………………….. 
                                                                                              (Data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

                        z podaniem imienia i nazwiska) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz syna/córki w 

zakresie imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania, daty urodzenia, adresu e-mail i numeru tel. kontaktowego 

przez Urząd Miejski w Gogolinie z siedzibą w 47-320 Gogolin ul. Krapkowicka 6 zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 

/ art. 9 ust. 2 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) do celów 

przeprowadzenia procedury wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie i ewentualnej 

działalności w tej Radzie mojego syna/córki.  

Oświadczam, że zostałem/am poinformowana o możliwości wycofania tej zgody w dowolnym momencie. 

 

……………..……………………………. 
   (Data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

 z podaniem imienia i nazwiska) 

 

 

 
1 Część 2 wypełnia rodzic lub opiekun prawny w przypadku, kiedy kandydat jest niepełnoletni.  


