ZARZĄDZENIE NR 15/20
PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA
z dnia 10 stycznia 2020 r.
w sprawie ogłoszenia wyborów do Zduńskowolskiej Rady Seniorów
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) i § 5 ust. 1 załącznika do uchwały nr X/200/19 Rady Miasta
Zduńska Wola z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Zduńskowolskiej Rady Seniorów
i nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4349) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Ogłasza się nabór kandydatów do Zduńskowolskiej Rady Seniorów.
2. Zgłoszenia kandydata dokonuje się na formularzu zgłoszeniowym, którego wzór stanowi:
1) załącznik nr 1 do zarządzenia - dla podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności
organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku;
2) załącznik nr 2 do zarządzenia - dla przedstawicieli osób starszych.
§ 2. Celem przeprowadzenia wyborów do Zduńskowolskiej Rady Seniorów, zwołuje się na dzień
5 marca 2020 r. (czwartek) na godz. 14.00 w Urzędzie Miasta Zduńska Wola, pokój nr 111, ul. Stefana
Złotnickiego 12 Walne Zebranie.
§ 3. 1. Ogłasza się nabór przedstawicieli na Walne Zebranie.
2. Zgłoszenia przedstawicieli na Walne Zebranie dokonuje się na formularzu zgłoszeniowym,
którego wzór stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.
§ 4. Formularze zgłoszeniowe, o których mowa w § 1 ust. 2 oraz w § 3 ust. 2, można pobrać
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola pod adresem
http://194.242.104.85/portal_new/portal?id=64360 (w zakładce „Druki do pobrania”) lub na stronie
internetowej Miasta Zduńska Wola pod adresem http://zdunskawola.pl, bądź w kancelarii Urzędu
Miasta Zduńska Wola (budynek nr 2), ul. Stefana Złotnickiego 12.
§ 5. 1. Zgłoszeń kandydatów do Zduńskowolskiej Rady Seniorów oraz przedstawicieli na Walne
Zebranie można dokonywać od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia do dnia 31 stycznia
2020 r. do godziny 15.30:
1) w zamkniętej kopercie z dopiskiem odpowiednio „Nabór kandydatów do Zduńskowolskiej Rady
Seniorów” lub „Zgłoszenie przedstawiciela na Walne Zebranie (Wybory do Zduńskowolskiej Rady
Seniorów)” w kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola (budynek nr 2), ul. Stefana Złotnickiego
12, lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12,
98-220 Zduńska Wola;
2) drogą elektroniczną za pośrednictwem ePUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej:
/mzdwola/SkrytkaESP. Formularz zgłoszeniowy składany w postaci elektronicznej opatruje się
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.
2. Za datę złożenia zgłoszenia uważa się datę wpływu do Urzędu Miasta Zduńska Wola.
3. Zgłoszenia, które wpłyną do Urzędu Miasta Zduńska Wola po upływie terminu określonego
w ust. 1, nie będą rozpatrywane.
§ 6. Określa się wzór karty do głosowania w wyborach do Zduńskowolskiej Rady Seniorów,
zgodnie z brzmieniem załącznika nr 5 do zarządzenia.

Id: 184ED0C3-DBF4-4A3E-A680-0CC05F7047C4. Podpisany

Strona 1 z 12

§ 7. Informacji i wyjaśnień dotyczących naboru kandydatów do Zduńskowolskiej Rady Seniorów
oraz zgłaszania przedstawicieli na Walne Zebranie udziela pracownik Biura Edukacji, Sportu i Spraw
Społecznych Dział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana
Złotnickiego 13, (budynek nr 4), pokój 413 lub pod numerem telefonu 43 825 02 62 w godzinach
pracy Urzędu Miasta Zduńska Wola.
§ 8. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Kierownikowi Działu Zdrowia i Polityki
Społecznej w Biurze Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych oraz Dyrektorowi Biura Rady Miasta.
§ 9. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach
ogłoszeń w Zduńskiej Woli w Urzędzie Miasta oraz w Pasażu Powstańców Śląskich i przy
ul. 1-go Maja, a także poprzez zamieszczenie jego treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Zduńska Wola i na stronie internetowej Miasta Zduńska Wola.

Prezydent Miasta
Konrad Pokora
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Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 15/20
Prezydenta Miasta Zduńska Wola
z dnia 10 stycznia 2020 r.
Formularz zgłoszeniowy kandydata do Zduńskowolskiej Rady Seniorów
dla podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności organizacji pozarządowych
oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku
1. Dane podmiotu zgłaszającego kandydata do Rady:
Nazwa podmiotu
Forma prawna
Nr KRS (o ile dotyczy)
Adres podmiotu
Adres do korespondencji
(jeżeli jest inny niż adres
podmiotu)
Nr telefonu*
Adres e-mail*
Imię, imiona i nazwisko
oraz pełniona funkcja
osoby zgłaszającej
kandydata w imieniu
podmiotu zgłaszającego
* Podanie adresu e-mail i numeru telefonu nie jest obowiązkowe
2. Dane zgłaszanego kandydata do Rady:
Imię, imiona i
nazwisko
Adres zamieszkania
Adres do
korespondencji (jeżeli
jest inny niż adres
zamieszkania)
Nr telefonu*
Adres e-mail*
* Podanie adresu e-mail i numeru telefonu nie jest obowiązkowe
3. Uzasadnienie zgłoszenia, w tym krótki opis działalności kandydata w ramach współpracy
z podmiotem zgłaszającym oraz/lub na rzecz lokalnej społeczności:
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………

…………………………………………………….

(miejscowość, data)

(czytelny podpis osoby zgłaszającej w imieniu podmiotu)
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OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO ZDUŃSKOWOLSKIEJ RADY SENIORÓW
Ja,………………………………………………………………………………………………
(imię, imiona i nazwisko)
niniejszym oświadczam, że:
1) wyrażam zgodę na kandydowanie do Zduńskowolskiej Rady Seniorów;
2) korzystam z pełni praw publicznych oraz posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;
3) potwierdzam prawidłowość danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym.

………………………………

………...……………………….

(miejscowość, data)

(czytelny podpis kandydata)
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Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 15/20
Prezydenta Miasta Zduńska Wola
z dnia 10 stycznia 2020 r.
Formularz zgłoszeniowy kandydata do Zduńskowolskiej Rady Seniorów
dla przedstawicieli osób starszych
1. Dane przedstawiciela osób starszych zgłaszającego kandydata do Rady:
Imię, imiona i
nazwisko
Adres zamieszkania
Adres do
korespondencji (jeżeli
jest inny niż adres
zamieszkania)
Nr telefonu*
Adres e-mail*
* Podanie adresu e-mail i numeru telefonu nie jest obowiązkowe
2. Dane zgłaszanego kandydata do Rady:
Imię, imiona i
nazwisko
Adres zamieszkania
Adres do
korespondencji (jeżeli
jest inny niż adres
zamieszkania)
Nr telefonu*
Adres e-mail*
* Podanie adresu e-mail i numeru telefonu nie jest obowiązkowe
3. Uzasadnienie zgłoszenia, w tym krótki opis działalności kandydata na rzecz lokalnej
społeczności:
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………........................................................................................................……………

………………………………

…………………………………………………….

(miejscowość, data)

(czytelny podpis osoby zgłaszającej, tj. jednej z osób
popierających kandydaturę zgłaszanego kandydata)

Id: 184ED0C3-DBF4-4A3E-A680-0CC05F7047C4. Podpisany

Strona 5 z 12

OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO ZDUŃSKOWOLSKIEJ RADY SENIORÓW
Ja,………………………………………………………………………………………………
(imię, imiona i nazwisko)
niniejszym oświadczam, że:
1) wyrażam zgodę na kandydowanie do Zduńskowolskiej Rady Seniorów;
2) korzystam z pełni praw publicznych oraz posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;
3) potwierdzam prawidłowość danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym.
………………………………

……………………………….

(miejscowość, data)

(czytelny podpis kandydata)

3. Podpisy osób starszych, tj. osób, które ukończyły 60. rok życia, zamieszkałych na terenie gminy
Miasto Zduńska Wola, popierających kandydaturę zgłaszanego kandydata:

Lp.

Imię, imiona i nazwisko
osoby starszej popierającej
kandydata do
Zduńskowolskiej Rady
Seniorów

Adres zamieszkania osoby
starszej

Data
urodzenia

Podpis

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
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1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zduńska Wola z siedzibą
w Zduńskiej Woli przy ul. Stefana Złotnickiego 12, tel.: 43 825-02-00, fax: 43 825-02-02,
e-mail: urzad_miasta@zdunskawola.pl.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować
poprzez adres e-mail: iod@zdunskawola.pl bądź telefonicznie: 43 825-02-82. Z inspektorem ochrony
danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych przez Urząd Miasta Zduńska Wola oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem
danych.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niepodanie ich uniemożliwi realizację celu
przetwarzania danych osobowych.
Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych jest dostępna
w załączniku nr 4 do zarządzenia.
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Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 15/20
Prezydenta Miasta Zduńska Wola
z dnia 10 stycznia 2020 r.
Formularz zgłoszeniowy przedstawiciela na Walne Zebranie
1. Dane podmiotu zgłaszającego przedstawiciela na Walne Zebranie - wypełniają podmioty
działające na rzecz osób starszych, w szczególności organizacje pozarządowe oraz podmioty
prowadzące uniwersytety trzeciego wieku:
Nazwa podmiotu
Forma prawna
Nr KRS (o ile dotyczy)
Adres podmiotu
Adres do
korespondencji (jeżeli
jest inny niż adres
podmiotu)
Nr telefonu*
Adres e-mail*
Imię, imiona i nazwisko
oraz pełniona funkcja
osoby zgłaszającej
przedstawiciela
na Walne Zebranie
w imieniu podmiotu
zgłaszającego
* Podanie adresu e-mail i numeru telefonu nie jest obowiązkowe
Dane przedstawiciela osób starszych zgłaszającego przedstawiciela na Walne Zebranie - wypełnia
przedstawiciel osób starszych:
Imię, imiona i
nazwisko
Adres zamieszkania
Adres do
korespondencji (jeżeli
jest inny niż adres
zamieszkania)
Nr telefonu*
Adres e-mail*
* Podanie adresu e-mail i numeru telefonu nie jest obowiązkowe
2. Dane zgłaszanego przedstawiciela na Walne Zebranie:
Imię, imiona i
nazwisko
Adres zamieszkania
Adres do
korespondencji (jeżeli
jest inny niż adres
zamieszkania)
Nr telefonu*
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Adres e-mail*
* Podanie adresu e-mail i numeru telefonu nie jest obowiązkowe

………………………………
(miejscowość, data)

…………………………………………………….
(czytelny podpis osoby zgłaszającej w imieniu podmiotu
lub jednej z osób popierających kandydaturę zgłaszanego
kandydata)

OŚWIADCZENIE OSOBY ZGŁASZANEJ NA PRZEDSTAWICIELA NA WALNE
ZEBRANIE
Ja,………………………………………………………………………………………………
(imię, imiona i nazwisko)
niniejszym oświadczam, że:
1) wyrażam zgodę na zgłoszenie mnie na przedstawiciela na Walne Zebranie;
2) korzystam z pełni praw publicznych oraz posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;
3) potwierdzam prawidłowość danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym.

………………………………
(miejscowość, data)
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Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 15/20
Prezydenta Miasta Zduńska Wola
z dnia 10 stycznia 2020 r.
Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Zduńska Wola
Szanowni Państwo,
1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Zduńska Wola z siedzibą
w Zduńskiej Woli przy ul. Stefana Złotnickiego 12, tel.: 43 825-02-00, fax: 43 825-02-02,
e-mail: urzad_miasta@zdunskawola.pl.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować
poprzez adres e-mail: iod@zdunskawola.pl bądź telefonicznie: 43 825-02-82. Z inspektorem ochrony
danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych przez Urząd Miasta Zduńska Wola oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem
danych.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niepodanie ich uniemożliwi realizację celu
przetwarzania danych osobowych. Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit.
c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE), uchwała nr X/200/19 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie
powołania Zduńskowolskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu, niniejsze zarządzenie oraz
art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia w przypadkach wyrażenia zgody na udostępnienie danych
kontaktowych w postaci numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane odpowiednio
w celu dokonania zgłoszenia kandydata do Zduńskowolskiej Rady Seniorów, zbierania oświadczeń
kandydatów do Zduńskowolskiej Rady Seniorów, udzielenia poparcia kandydatowi
do Zduńskowolskiej Rady Seniorów, dokonania zgłoszenia przedstawiciela na Walne Zebranie.
Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Pani/Pana dane osobowe jako kandydata
do Zduńskowolskiej Rady Seniorów/osoby zgłaszanej na przedstawiciela na Walne Zebranie będą
przetwarzane odpowiednio w celu wyrażenia zgody na kandydowanie do Zduńskowolskiej Rady
Seniorów/wyrażenia zgody na zgłoszenie na przedstawiciela na Walne Zebranie. Źródłem
pochodzenia Pani/Pana danych osobowych jest Formularz zgłoszeniowy kandydata
do Zduńskowolskiej Rady Seniorów/Formularz zgłoszeniowy przedstawiciela na Walne Zebranie.
4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania
na podstawie obowiązujących przepisów prawa tj. organom administracji publicznej lub podmiotom
działającym na zlecenie organów administracji publicznej w zakresie obowiązujących przepisów lub
innym podmiotom przetwarzającym dane na podstawie umów powierzenia, a ponadto odbiorcom
danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi
pocztowe, usługi informatyczne i inne. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich,
na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
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5. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.), tj.
przez okres 5 lat. W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres
niezbędny do realizacji wskazanego celu bądź do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada
Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
b) sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia;
c) ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia.
Ponadto, w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, posiada Pani/Pan
także prawo do:
a) usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
b) wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.
7. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody,
przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona
wyrażona. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
o ochronie danych osobowych.
9. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y)
do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.
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Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 15/20
Prezydenta Miasta Zduńska Wola
z dnia 10 stycznia 2020 r.

Karta do głosowania
w wyborach do Zduńskowolskiej Rady Seniorów
w dniu
PRZEDSTAWICIELE OSÓB STARSZYCH
Nazwisko

Imię, imiona

1.

PRZEDSTAWICIELE PODMIOTÓW DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ OSÓB STARSZYCH
LUB ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Nazwisko

Imię, imiona

Podmiot zgłaszający

1.

PRZEDSTAWICIELE PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH UNIWERSYTETY TRZECIEGO
WIEKU
Nazwisko

Imię, imiona

Podmiot zgłaszający

1.

INFORMACJA
Głosowanie polega na postawieniu na karcie do głosowania znaku „X” w kratce z lewej strony obok
nazwiska kandydata według następującej zasady:
1) 1 głos na przedstawiciela osób starszych;
2) 1 głos na przedstawiciela podmiotów działających na rzecz osób starszych lub organizacji
pozarządowych;
3) 1 głos na przedstawiciela podmiotu prowadzącego uniwersytet trzeciego wieku.

(miejsce na umieszczenie pieczęci
Urzędu Miasta Zduńska Wola)
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