
Zarządzenie Nr WAO.0050.280.2022 

Burmistrza Łomianek 

z dnia 24.10.2022 roku 

 

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Młodzieżowej w Łomiankach  

w kadencji 2021-2023 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. 2022 poz. 559 ze zm.) oraz § 29 ust. 3 Statutu Rady Młodzieżowej  

w Łomiankach, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLVII/399/2021 Rady Miejskiej 

w Łomiankach z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały  

Nr XLII/356/2021 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 sierpnia 2021 roku  

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV / 177 / 2008 Rady Miejskiej w Łomiankach  

z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej  

w Łomiankach i nadania jej statutu, zarządzam, co następuje:  

 

 

§ 1. 

 

Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Młodzieżowej w Łomiankach  

w kadencji 2021-2023 określając termin wyborów w Publicznej Szkole Podstawowej  

nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Szewińskiej w Łomiankach, tworzącej okręg 

wyborczy, na dzień 23 listopada 2022 r. 

 

§ 2. 

 

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych w wyborach 

uzupełniających, określa kalendarz wyborczy dla wyborów uzupełniających do Rady 

Młodzieżowej w Łomiankach w kadencji 2021-2023 stanowiący załącznik  

nr 1 do zarządzenia. 

 

§ 3. 

 

Ustalam wzór zgłoszenia kandydata na Radnego Rady Młodzieżowej w Łomiankach  

w wyborach uzupełniających do Rady Młodzieżowej w Łomiankach w kadencji 2021-2023 

stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 4. 

 

Ustalam wzór karty do głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Młodzieżowej  

w Łomiankach w kadencji 2021-2023 stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 5. 

 

Ustalam wzór protokołu z wyborów uzupełniających  do Rady Młodzieżowej w Łomiankach 

w kadencji 2021-2023 stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia. 

 

 

 



§ 6. 

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Drugiemu (II) Zastępcy Burmistrza Łomianek  

oraz Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi  

im. Ireny Szewińskiej w Łomiankach.  

 

§ 7. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Nr WAO.0050.280.2022 

Burmistrza Łomianek 

z dnia 24.10.2022 roku 

 

KALENDARZ WYBORCZY  

dla wyborów uzupełniających do Rady Młodzieżowej w Łomiankach  

w kadencji 2021-2023 

 

Data wykonania czynności 

wyborczych 
Treść czynności 

Do 02.11.2022. 
Powołanie przez dyrektora szkoły Okręgowej Komisji 

Wyborczej 

Do 16.11.2022. Zgłaszanie kandydatów w szkole 

Do 17.11.2022. 
Sporządzenie listy kandydatów przez Okręgową Komisję 

Wyborczą w szkole i podanie jej do publicznej wiadomości 

23.11.2022. Przeprowadzenie głosowania w szkole 

Do 26.11.2022. 
Przekazanie Burmistrzowi przez szkołę oryginału 

protokołu z głosowania wraz z kartami 

 



Załącznik nr 2 

do Zarządzenia Nr WAO.0050.280.2022 

Burmistrza Łomianek 

z dnia 24.10.2022 roku 

WZÓR 

 

Zgłoszenie kandydata 

na Radnego Rady Młodzieżowej w Łomiankach 

w kadencji 2021-2023 

 

Imiona 

 

Nazwisko 

 

Data urodzenia 

 

Szkoła 

 

Klasa 

 

Nr legitymacji 

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę kandydowanie mojego dziecka na Radnego Rady 

Młodzieżowej w Łomiankach w kadencji 2021-2023 

 

 
……………………………………………. ……………………………………………. 

(miejscowość, data) podpis opiekuna kandydata) 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w zgłoszeniu kandydata na Radnego Rady Młodzieżowej  
w Łomiankach zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). 
 

 

 
……………………………………………………. 

(podpis opiekuna kandydata) 



Lista uczniów  

 

……………………………………………….. 
(nazwa szkoły) 

 

popierających 

 

……………………………………………………………. 
(imię i nazwisko) 

kandydata 

na Radnego Rady Młodzieżowej w Łomiankach  

w kadencji 2021-2023 

 

Lp. Imiona i Nazwisko Klasa Podpis 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     



Załącznik nr 3 

do Zarządzenia Nr WAO.0050.280.2022 

Burmistrza Łomianek 

z dnia 24.10.2022 roku 

 

 

WZÓR 

 

 

 

…………………………….. 

(Pieczątka Szkoły) 

 

KARTA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH 

DO RADY MŁODZIEŻOWEJ W ŁOMIANKACH 

W KADENCJI 2021-2023 

 

Kandydaci do Rady Młodzieżowej w Łomiankach w kadencji 2021-2023 

zgłoszeni w okręgu wyborczym, którym jest 

 
…………………………………………….. 

(nazwa szkoły) 

 

(wymienieni w porządku alfabetycznym) 

 

…………………………………………………….. 

(nazwisko i imiona kandydata, klasa) 
  

…………………………………………………….. 

(nazwisko i imiona kandydata, klasa) 
  

…………………………………………………….. 

(nazwisko i imiona kandydata, klasa) 
  

…………………………………………………….. 

(nazwisko i imiona kandydata, klasa) 
  

…………………………………………………….. 

(nazwisko i imiona kandydata, klasa) 
  

 

 

 

 

Informacja: 

1. Znajdź kandydata, na którego chcesz zagłosować. 

2. Postaw znak „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku tego kandydata. 

3. Jeżeli postawisz znak „X” przy nazwisku więcej niż jednego kandydata, Twój głos będzie 

nieważny. 

4. Znak „X” to co najmniej dwie linie przecinające się wewnątrz kratki. 



Załącznik nr 4 

do Zarządzenia Nr WAO.0050.280.2022 

Burmistrza Łomianek 

z dnia 24.10.2022 roku 

 

 

WZÓR 

 

Protokół z wyborów uzupełniających do Rady Młodzieżowej w Łomiankach  

w kadencji 2021-2023 

 

w okręgu wyborczym, którym jest ……………………………………………….. 

(nazwa szkoły) 

 

W dniu …………………… 2022 roku, w godzinach …………………., Okręgowa Komisja 

Wyborcza powołana przez Dyrektora ..........................................................................................  
(nazwa szkoły)     

……………………………………………………………………………………. w składzie: 

 

1. ………………………………………. 

2. ………………………………………. 

3. ………………………………………. 

4. ………………………………………. 

5. ………………………………………. 

 

przeprowadziła wybory uzupełniające do Rady Młodzieżowej w Łomiankach w kadencji 

2021-2023.  

 

Do głosowania przystąpiło …………….. osób z ….……….. uprawnionych do głosowania. 

 

Oddano …………. głosów nieważnych.  

 

Frekwencja wyborcza wyniosła ……….…....….. %.  

 

Poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów: 

Nazwisko i imiona kandydata Liczba uzyskanych głosów 

……………………………………………..………. …………………………………. 

……………………………………………..………. …………………………………. 

……………………………………………..………. …………………………………. 

……………………………………………..………. …………………………………. 



……………………………………………..………. …………………………………. 

 

Największą liczbę głosów w ………………………………………………………………….. 
(nazwa szkoły)     

uzyskał/a…...………………………………………………………… uczeń klasy …….… .  
(imiona i nazwisko) 

 

 

 

Okręgowa Komisja Wyborcza 

w …………………………………… 

……………………………….……… 

………………………………….…… 

(nazwa szkoły) 

 
 

1. ………………………………………. 

2. ………………………………………. 

3. ………………………………………. 

4. ………………………………………. 

5. ………………………………………. 

(podpisy członków Komisji) 
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