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Zarządzenie Nr onaooso. < 41 .2021
Prezydenta Miasta Piekary Śląskie

;

_
Piekary ”'”-Sh”

: dnia ..

.

pażdziernika 2021

r.

XXII185I04
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr
Miasta
Rady
Rady Miasta Piekary Śląskie : dnia 27 maja 2004 r. w sprawie powołania Młodzieżowej
Piekary Śląskie
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1372). art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalności pożytku publicznego
o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r.. poz. 688 z późn. zm.) oraz Uchwaly Nr III/31110 Rady Miasta Piekary
Śląskie 2 dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegolowego sposobu konsultowania z organizacjami
pozarządowymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalności
o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Miasta Piekary Śląskie
pożytku publicznego
w dziedzinach dotyczących dzialalności statutowej tych organizacji
i

i

i

zarządzam, co następuje:
5

1

Przeprowadzić konsultacje projektu uchwaly w sprawie zmiany uchwaly Nr XXI/185I04 Rady Miasta Piekary
Śląskie z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie powołania Mlodziezowe] Rady Miasta Piekary Śląskie.

52
Uczestnikami konsultacji są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pozytku publicznego o wolontariacie, które prowadzą swoją dzialalność
statutową na terenie Miasta Piekary Śląskie lub dzialają na rzecz jego mieszkańców.
wniosków dotyczących w/w projektu przez
2. Konsultacje polegać będą na przekazywaniu opinii
uczestników, w co najmniej jeden ze wskazanych sposobów. tj.:
1) na pocztę elektroniczną Urzędu Miasta Piekag Śląskie (rada@piekau.pl).
2) listownie na adres Urzędu Miasta Piekary Iąskie (ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie) z
adnotacją na kopercie „Konsultacje Społeczne — projekt uchwaly w sprawie zmiany uchwaly
Nr XXI/185l04 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie powolanie Mlodziezowe]
Rady Miasta Piekary Śląskie”,
ul. Bytomska
3) osobiście w Biurze Rady Miasta (pok. nr203 w budynku Urzędu Miasta Piekary Śląskie,
1.

i

i

84).

3.

Konsultacje projektu uchwaly odbywać się będą w terminie
października 2021 r.
@

,

od dnia 4.9 pażdziernika 2021 r. do
.

__

3

Opublikować treść projektu uchwały"
1) na stronie internetowej Urzędu Miasta Piekary Śląskie www.piekary.pl,
2) w Biuletynie Infon'nacji Publicznej (zakladki: Konsultacje społeczne; Zarządzenia Prezydenta Miasta)
www.bip.giekagpl.
3) na tablicy ogloszeń Urzędu Miasta Piekary Śląskie (siedziba Urzędu Miasta ul. Bytomska 84),
54
Projekt uchwaly stanowi zalącznik do niniejszego Zarzadzenia.

55
Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Biura Rady Miasta.
56

Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Opracowala M. Gegor u
Sprawdzila' M. Grajoar
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Załącznik do Zarządzenia Nr.0Ro.ooso.C51 .2021
Prezydenta Miasta Piekary Śląskie
z dnia ..!..J... pazdziernika 2021 r.

druk nr

UCHWAŁA

NR

RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

zdnia
w

201I r.

sprawie zminny uchwały Nr XXI/185l04 Rady Miastu Plekury Śląskle : dnia 27 maj: 2004 r. w sprawie
puwołaniu Młodzieżowej Rady Miastu Piekny Śląskie

Na podstawie
poz. 1372)

m.sb

ust. [0 ustawy

zdnia Smarca

1990 r.

osamonądzic gminnym (Dz.U, 1202] r.

Rada Miusu Piekary Śląskie
uchwala:
LNadac' nowe brzmienie młącmikuwi nr l do Uchwały nr XXI/185/04 Rady Miasta Piekary Śląskie
r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta, zpóżniejszymi zmianami. którego
treść stanowi włącznik do niniejszej uchwały.
5

zdnia 27 maja 2004

9 2. Wykonanie uchwały

53.Uchwała

powiem się Przewodniczącemu Rady Miasta Piekary Śląskie,

wchcdzi w2ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

anewództwa Śląskiego

tzienniku

Urzędowym

,.

Przewodniczący Rady Miasta
Śl
Piek
':

zysk

Tnmau Wesolowski

OPINiUJE SIĘ
POD WZGLĘDEM

FORMA LNOPRAWNYM

P
dr

WNY

:: Buchenłeld

T 2! 45
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Uzasadnienie
znowelizacją przepisów zawartych wustawie osamonądzie gminnym dotyczących
«upowszechniania iwspierania idei Młodm'eżowych Rad oraz wcelu upewnienia dalszej włnściwej
organizacji funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie koniecznym jest dostosowanie
W związku

zapisów Statutu do obowiązujących norm prawnych,

Doprccyzowano upisy dotyczące wyboru iodwołania opiekuna Mlodziezowej Rady Miasta oraz tryb
ikry'teria wyboru jej członków. atakże usady wygaśnięcia mandatu iodwolania członka rady. Ponadto
określono szczegółowe wady zwrotu kosztów przejazdu na terenie kraju związane zudziniem ladnego
w posiedzeniu Młodzieżowej Rady Miasta lub zorganizowanym wydarzeniu. na którym rudny reprezentuje
Radę
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne,

Paewodniczący Ra

%k”?
XJ

Slas

Miasta
"e

Tomasz Wcmlowski

Id: (:[-167406!~BEFE457D~EBGO~E347BDJB7JAL Projekt

Sum:
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Załącznik do uchwały Nr
Rady Miasta Piekary Śląskie
2 dnia....

..... ZOZI

r.

STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE
Rozdział I.
Postanowienia ogólne
l. Statut określa cele. msady działania i wewnętrzna organizację Młodzieżowej Rady Miasta Piekary
Slaskie, w szczególności tryb i kryteria wyboru jej członków, zasady wygaśnięcia mandatu i odwolania członka
Rady oraz wyboru i odwolania opiekuna Rady.
,

5

5

Z.

ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa 0:

l) Mieście

—

rozumie się przez to Miasto Piekary Śląskie,

2) Radzie Miasta

—

rozumie się przez to Rade Miasta Piekary Śląskie.

3) Statucie _ rozumie się przez to niniejszy Statut Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie,
4) Radzie ~ rozumie się przez to Młodzieżowa Radę Miasta.
5) Prezydencie ~ rozumie się przez to Prezydenta Miasta.
6) Przewodniczącym
7) radnym

—

—

rozumie sie przez to Przewodniczącego Rady,

rozumie się przez to radnego Rady,

8) Opiekunie

—

rozumie się przez to opiekuna Rady wybranego w sposób określony w Statucie,

9) Przewodniczącym Komisji

—

rozUmie sie przez to Przewodniczącego Komisji Tematycznej Rady,

10) Wiceprzewodniczącym Komisji

ll) komórce organizacyjnej
obslugi Rady Miasta.

—

rozumie się przez to Wiceprzewodniczacego Komisji Rady.

, rozumie

się przez to komórkę organizacyjną Urzędu Miasta, właściwą do

53. ]. Siedzibą Rady jest Urząd Miasta.
2. Prezydent
i

zapewnia warunki lokalowe i obsluge administracyjną Rady.

54. Rada może ustanowić w drodze uchwały jej logo. ktorego radni moga używać do identyfikacji Rady
promowania jej działań.

55. Terenem dzialalności Rady jest Miasto. Rada może współpracować zinstytucjami iorganizacjami
krajowymi i międzynarodowymi na zasadach zgodnych z przepisami obowiązującego prawa.
56. l. Podstawą działalności Rady jest praca społeczna radnych. wybieranych wwybor-ach na okres
kadencji, ktora rozpoczyna sie wdniu zatwierdzenia wyników wyborów ikończy wdniu poprzedzającym
ogłoszone przez PrzewodniczącegoRady Miasta wybory do Rady nastepnej kadencji.
2. Radni. a w przypadku niepełnoletniegoczłonka Rady — także ich rodzice lub opiekunowie prawni.
mogą
ubiegać się o zwrot kosztów przejazdu na terenie kraju. wynikających z pełnienia mandatu.

3. Szczegółowe zasady zwrotu kosztów oraz zasady delegowania przedstawicieli Rady na zorganizowane
wydarzenia, na których reprezentują oni Rade określa Załącznik nr l l do Statutu.

4. Rada nie jest związana z żadną partią polityczną lub ugrupowaniem politycznym.

57. Rada może objąć patronat nad wydarzeniami. które nie stoją

Rady nie godzą w jej dobre imię.

w sprzeczności z zakresem działalności

i

Rozdział 2.
Cele, udnni i zakres działania Rady
5 8. Celem

dzialania Rady jest:

ld: 613674061-BBFE›457D-8860—E347303B73A2.
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I) promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego.
2) kształtowanie iutrwalanie postaw demokratycznych. prospołecznych oraz wspieranie iupowszechnianie
idei samorządowej wśród młodziezy.

3) nauka wystąpień publicznych. retoryki i erystyki oraz wyrabianie umiejetności podejmowania decyzji.
4) wyrażanie opinii w sprawach społecznych
5) inicjowanie

i

oświatowych.

ikoordynowanie działań na rzecz mlodych mieszkańców Miasta. w szczególności w mklesie

nauki, kultury i sportu.
6) prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie funkcjonowania samorządów lokalnych.
7) udzial w organizowaniu czasu wolnego dla dzieci i mlodzieży.

8)reprezentowanie interesów

przed organami

mlodzieży

Miasta oraz

organizacjami

iinstytucjami

dzialającymi w Mieście,

9) nawiązywanie współpracy z mlodzieżowymi radami innych gmin i samorządów wojewódzkich.

lo) integrowanie mieszkańców Miasta wokól spraw spolecznych i lokalnych.
l)wspieranie idei wolontariatu. dzialalności charytatywnej oraz integracji międzypokoleniowej,

l

12) dzialanie na rzecz obrony praw i godności ucznia.

IJ) kształtowanie postaw prozdrowotnych

i

proekologicznych.

5 9. Rada realizuje swoje cele poprzez:
1) przygotowywanie
2) wspolprace

i

przeprowadzanie sesji.

: organami i instytucjami

Miasta.

3) udzial delegowanych przedstawicieli Rady w sesjach Rady Miasta.
iz samorządami wychowanków
4) współpracę zsamoraądami uczniowskimi poszczególnych szkół
szczebli
radami
samorządu.
róznych
mlodziezowymi
powstalych placówek edukacyjnych oraz
5) organizowanie spotkan zpraedstawieielami samoaądu lokalnego. organizacji społecznych. kulturalnych
i
politycznych.
6) organizowanie spotkań zasobami ze świata nauki. kultury. sportu oraz przedstawicielami spolecznosci
lokalnej.
7) współpracę

z organizacjami pozarządowymi w zakresie dzialalności Rady.

5 It). Do zadań Rady należy:
I) wypracowywanie opinii w formie uchwal i przedstawianie ich Radzie Miasta.
2) podejmowanie dzialari na rzecz mlodziezy. w szczególności w zakresie edukacji obywatelskiej.
3) wybór Przewodniczącego. Wiceprzewodniozącego

i

Sekretarza Rady.

4) przyjmowanie sprawozdań Przewodniczącego, o których mowa w

@

I2 ust. 2.

5) wydawanie opinii w sprawie odwołania radnego.
6) romrzyganie w innych sprawach w zakresie kompetencji wynikających z przepisów prawa powszechnie
obowiązującego.
&

II.

I. Radni mają prawo:

biernego prawa wyborczego do organów Rady.
2)zglaszania do Przewodniczącego wnioskow związanych zcelami idzialalnościa Rady oraz nadania
informacji o sposobie ich realizacji.

|) czynnego

i

3) zgłaszania projektów uchwał Rady.

Id:
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4) zgłaszania władzom Miasta, za pośrednictwem Przewodniczącego, pytań lub wniosków dotyczących
funkcjonowania samorządu lokalnego, w tym Radyu

5)wysrepowania z wnioskami do Rady Miasta o rozwiązanie Rady ipmprowadzenie nowych wyborów,
z zastrzeżeniem, Ze:

a) w przypadku rozwiązania Rady wtrakcie trwania jej kadencji, Przewodniczący Rady Miasta określa
termin przeprowadzenia kolejnych wyborów przypadający nie później niz 45 dni od dnia rozwiązania
Rady,
b) w przypadku, gdy okres od rozwiązania Rady do końca bieżącego roku szkolnego wynosi mniej niz
90 dni. Rada Miasta może odstąpić od przeprowadzenia nowych wyborów.
5

ll.

l. Radni mają obowiązek:

!) reprezentowania mlodziezy.
Z) aktywnego

uczestniczeniaw działalności Rady.

3) przestrzegania postanowień Statutu

i

uchwał podjętych przez Radę.

4) systematycznego spotykania sie z przedstawicielami samorządu uczniowskiego i uczniami macierzystej
placówki oraz składania Radzie sprawozdań z tychże spotkań nie rzadziej niz raz na 6 miesięcy.
2. Przewodniczący ma obowiązek przedstawiania Radzie Miasta sprawozdania podsumowującego kadencje
Radyi

Rozdzial 3.
Wybory do Rady
@ IS. Prawo wybierania
(czynne prawo wyborcze) w swoim okregu ma każdy uczeń klasy siódmej iósmej
szkoły podstawowej oraz kazdy uczeń szkoły ponadpodswwowej. będący miesdtańcem Miasta, z wyłączeniem
uczniów szkół dla dorosłych (wyborca). Miejsce zamieszkania określa się na podstawie danych uzyskanych od
uczniów, wynikających z ich dokumentów tożsamości. a w przypadku braku takiego dokumentu bądź
niezgodności zawartych w nim danych adresowych ze stanem faktycznym — na podstawie oświadczenia
podpisanego przez pełnoletniego ucznia albo rodzica lub opiekuna prawnego ucznia niepełnolemiego.

5 14. l. Prawo wybieralności (bierne prawo
wyborcze) maja ucmiowie oraz wychowankowie
młodzieżowych domów kultury, posiadający prawo wybierania i nieposzlakowanaopinie. którzy zamiesńrują
na terenie Miasta, z wyłączeniem uczniów szkół dla dorosłych. Przepis 5 I] zdanie drugie stosuje się
odpowiednio.
2. Zgłoszenie kandydata w wyborach do Rady wymaga jego zgody na kandydowanie wyrażonej na piśmie.
Do zgłoszenia należy dołączyć * w przypadku osób pełnoletnich ~ oświadczenie o wyrażeniu przez kandydata
zgody na kandydowaniewedług wzoru określonego w Załączniku nr 3, a w przypadku osób niepełnoletnich *
oświadczenie według wzoru określonego w Załączniku nr 3a.
5

H. l. W skład Rady wchodzą radni w liczbie wynikającej z podziału mandatów:

mandat dla każdej szkoły podstawowej na terenie Miasta, w której nastąpiło obsadzenie mandatu,
2) 2 mandaty dla kazdej szkoły ponadpodstawowej na terenie Miasta niewchodzącej w skład Zespołu Szkół,
w której nastąpiło obsadzenie tych mandatów,
])

3)

I

2 mandaty lącznie dla szkół ponadpodstawowych
wchodzących w skład danego Zespołu Szkół na
terenie Miasta, w którym nastąpiło obsadzenie tych mandatów.

4) 2 mandaty dla każdego z młodzieżowych domów kultury z terenu Miasta. w którym nastąpiło obsadzenie
tych mandatów.

5)3 mandaty dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta, auczących się wszkolach podstawowych
i

szkołach ponadpodstawowychpoza terenem Miasta.

2. Kandydat na radnego nie może byćjednocześnie kandydatem szkoły i młodzieżowego domu kultury.

ld: 6567406l-BEFE-457D-HB60-E3473D3873A1.Projekt
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3. Przewodniczący Rady Miasta określa termin przeprowadzenia wyborów. których zakonczenie przypada
nie później niż 40 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego. Wybory mające na celu obsadzenie mandatów.
o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 przeprowadza sie w czterech kolejno po sobie następujących dniach
roboczych, przypadających pomiędzy poniedzialkiem a piątkiem.
4. W przypadku wystąpienia istotnej przeszkody. w szczególności w związku z wprowadzeniem stanu
nadzwyczajnego albo ogłoszeniem stanu epidemii. uniemożliwiające] przeprowadzenie wyborow wterrninie,
(› którym mowa w ust. 3. wybory przeprowadza się w terminie 30 dni od ustania przeszkody.
5 16.

l. W przypadkach, o których mowa w

zasadach przewidzianych w niniejszym rozdziale,

:

l5 ust. l pkt 1-3. obsadzenie mandatu odbywa sie na
uwzglednieniem regulacji zawartych w 5 17-21.

@

2. W przypadkach, októrych mowa wś l5 ust. l pkt 4. obsadzenie mandatu odbywa sie na
przewidzianych w niniejszym rozdziale. z uwzględnieniem regulacji zawartych w 5 22.

wadach

ust. I pln 5. obsadzenie mandatu odbywa sie na
uwzglednieniem regulacji zawartych w 5 23.

„sadach

3. W przypadkach.

oktorych mowa wś

przewidzianych w niniejszym rozdziale.

:

15

do której
&I7. l.Okregiem wyborczym dla uczniów uczących się na terenie Miasto jest szkoła.

uczeszcnją.

2. Uprawnienie do glosowania stwierdza się na podstawie spisu wyborców przygotowanego przez

Szkoan

Komisje Wyborcza.
3. Rejestracja kandydatow następuje na ich wniosek poparty przez co najmniej
wniosku uwarty jest w Załączniku nr 2.

l0 wyborców. Wzór

4. Wpisu kandydata na listę dokonuje Szkolna Komisja Wyborcza. Wzór listy stanowi Załacmik nr 5 do
Statutu.
5. Termin zgłaszania kandydatów upływa na 3 dni przed dniem rozpoczecia wyborow.
6. Mandat ladnego Rady obejmują kolejno osoby. które uzyskały najwieksza liczbe glosow. W przypadku
obecności
równej liczby glosow decyduje losowanie przeprowadzane przez Szkolną Komisje Wyborca w
kandydatów. których dotyczy losowanie.
7. Jezeli w okregu wyborczym, na liście kandydatów sporządzonej przez Szkolną Komisje Wyborcza liczba
kandydatów nie przekracza liczby mandatów do obsadzenia. glosowania nie przeprowadu sie. a za wybranego
na radnego umaje sie kandydata lub kandydatów. wpisanych na listę kandydatów.

518. I.Szkolne Komisje Wyborcze sa organem wlaściwym wsprawie przygotowania. organizacji

i

przeprowadzenia wyborów.
Z.

Do zadań Szkolnych Komisji Wyborczych nalezy w szczególności:

l) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego.
i
2) podejmowanie dzialari organizacyjnych zwiazanych z przygotowaniem przeprowadzeniem wyborów.
w tym sporządzenie list uczniów posiadających czynne prawo wyborcze (spis wyborców).
3) weryfikowanie poprawności danych uczniow posiadających bier-ne iczynne prawo wyborcze, dotyczących
ich miejsca zamieszkania. na podstawie posiadanych przez nich dokumentów tożsamości oraz oświadczeń,
o których mowawś I3 orazg l4 ust. l.
4) współdziałanie z Przewodniczącym Rady

Mista w celu sprawnego przygotowania wyborow.

5) proeprowadzenie glosowania w szkole.
6) ustalenie wyników glosowania w szkole.
Miasta.
7) przekazanie protokołów z wynikami glosowania Przewodniczącemu Rady
bedacego jej
3. Szkolną Komisje Wyborcza w skladzie trzech osób. w tym jednego nauczyciela,
ze wzorem
zgodnie
szkoły.
formie
dyrektor
pisemnej
w
Przewodniczącym. oraz dwóch uczniow, powołuje
stanowiącym Zalacznik nr do Statutu.
I

4. Członkiem Szkolnej Komisji Wyborczej nie moze być osoba kandydująca do Rady.
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5. Czlonkostwo w Szkolnej Komisji Wyborczej ustaje na skutek odwołania zpowodu nieprzutnegania
zapisów Statutu lub rezygnacji. które mogą nastąpić w każdym czasie. Uzupełnienia skladu SthoInej Komisji

Wyborczej dokonuje dyrektor szkoły.

6. lnformację opowolaniu Sutolnej Komisji Wyborczej oraz okazdej zmianie wjej składzie, dyrektor
szkoły przekazuje niezwlocznie, nie później niz wciągu dwóch dni roboczych. Przewodniczącemu Rady
Miasta.

$I9.l.Szkolna

przewodniczącego

i

Komisja

sekretam.

Wyborcza wybiera

spośród

członków

uczniami

bedacych

zastępcę

Z.Przewodniczący Szkolnej Komisji Wyborczej kieruje pracami Szkolnej Komisji Wyborczej
reprezentuje Szkolna Komisje Wyborczą na zewnątrz.
3, Zastępca Przewodniczącego Szkolnej Komisji Wyborczej reprezentuje Szkolna Komisję Wyborczą na
zewnątrz w przypadku wystąpieniapmesńtody w wykonaniu tych czynności przez Przewodniczącego.
i

4. Sekretarz Szkolnej Komisji Wyborczej sporządza wszystkie dokumenty iprowadzi dokumentacje
związaną z pracami Sdmlnej Komisji Wyborczej.

;

20. ]. Kampania wyborcza rozpoczyna się 14 dni przed dniem rozpoczęcia wyborów
o północy w dniu poprzedzającym dzień rozpoczecia wyborów.

i

ulega zakończeniu

Z. Kampania wyborcza prowadzona jest wylącznie na terenie szkoły, będącej
okręgiem wyborczym
kandydata. Dozwolone są wszelkie formy agitacji wyborczej. które nie powodują szkód materialnych bądź
niematerialnych. nie godzą wdobre imię kandydatów iinnych osób oraz nie dezorganizują pracy sdroły.
Kampania wyborem może być prowadzona w mediach elektronicznych.

3. Członek Szkolnej Komisji Wyborczej nie moze agitowac' na rzecz zadnego z kandydatów.
4. Kandydat,

ktorego kampania wyborcza narusza postanowienia ust.
prawa kandydowania uchwalą właściwej Szkolnej Komisji Wyborczej.

1

lub 2. może zostać pozbawiony

521. I. W dniach. w których odbywają się wybory. na terenie szkoły wywiesza się informacje Szkolnej
Komisji Wyborczej o zgloszonych kandydatach i uchwały Szkolnej Komisji Wyborczej.
2. Wybory w danym okręgu wyborczym przeprowadza Szkolna Komisja Wyborcza.
3. Szkolna Komisja Wyborcza dba o to. aby kandydaci iwyborcy przestrzegali
regulujących sprawy związane zwyborami do Rady.

postanowień

Statutu

4. Głosy oddaje się na kartach do glosowania. na których umieszcza się liste kandydatów danego okręgu
kolejności alfabetycznej. Głosujący stawia znak „X" w polu przy nazwisku kandydata. na którego głosuje.
Karty do głosowania są opatrzone pieczęcią danej szkoły iwydawane wdniu wyborow uprawnionym do
glosowania. za pokwitowaniem odbioru. Karty do glosowania zadrukowane są na jednej stronie. awielkość.
kolori rodzaj czcionek muszą być jednakowe dla wszystkich kandydatów. Wypełnione karty wrzuca
sie do wyznaczonej. komisyjnie zaplombowanej,
urny. Wzór karty do glosowania stanowi Zalacznik
nr 6 do Statutu.
W

5. Nieważne są karty do

głosowania sporządzone wedlug innego wzoru inieopatrzone pieczęcią szkoly.
Karty przedam na dwie lub więcej części nie biorą udziału w obliczaniu glosow. Dopiski na karcie
nie wpływają na ważność glosu,
6. Glos jest nieważny w przypadku postawienia znaku „X" w kratce obok nazwiska
więcej kandydatow lub nie postawienia znaku „X" w zadnej kratce.
7. Wybory odbywają sie w głosowaniu tajnym, Kazdy wyborca ma jeden głos
głosu na wybranego przez siebie kandydata,
8. Pouczenie

i

i

imienia dwóch lub

prawo osobistego oddania

o sposobie glosowania zamieszcza się w lokalu wyborczym i na karcie do glosowania.

9. Z

przeprowadzonychwyborow Szkolna Komisja Wyborcza sporządza protokól, w którym odnotowuje
sklad Szkolnej Komisji Wyborczej. wskazuje okręg wyborczy, liczbę kandydatów, a także ich imiona
inazwiska oraz adresy mieszkania, liczbe glosow otrzymanych przez danego kandydata. liczbę głosów
ważnych oddanych w ramach wyborów, liczbę głosujących. Wzór fomularza protokołu stanowi Załącznik nr
7 do Statutu.
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l0. Protokół. o którym mowa w ust. 9 sporządza się także w przypadku, gdy z powodu braku kandydatów

lub z innych przyczyn nie nastapilo obsadzenie mandatów. W protokole nalezy wskazać przyczyny
nieobsadzenia mandatu albo mandatów przyslugujących sthoIe. Wzór fomularza protokołu stanowi Załącznik
nr 7a Statutu.

ll. Protokol,

októrym mowa w ust.9 wraz zpodjetymi uchwałami. formularze zgloszenia kandydatow
izgody kandydatów przekazuje się najpóżriej wdrugim dniu roboczym nutępującym po dniu zakończenia

wyborow Przewodniczącemu Rady Miasta. Kopię protokołu wywiesza sie do publicznej wiadomości w szkole
na okres co najmiej dwóch dni.
l2.Dokumenty. októrych mowa wust.llprzechowuje się wkomorce organiueyjnej do czasu
zakończenia kadencji Rady.

Pozostale dokumenty i karty do glosowania sa komisyjnie niszczone po uplywie 7 dni od dnia wydania
postanowienia. o którym mowa w 5 24 ust. 3.
l
5 22. ]. Okręgiem wyborczym dla osób. o których mowa w 5 l5 ust. pkt 4. jest obszar Miasta.
13.

2. Uprawnienie do glosowania stwierdza się na podstawie spisu wyborców

sporądzonego przez dyrektora

Do glosowania
mlodziezowego domu kultury. zwanego dalej ..dyrektorem". w którym odbywają się wybory.
nie później
otrzymali
uprawnieni są wychowankowie mlodziezowego domu kultury, którzy stanu wychowanka
niż na 7 dni przed dniem rozpoczecia wyborów.
3. Rejestracja kandydatow następuje na ich wniosek poparty przez co najmniej 5 wyborców. Wzór wniosku
zawarty jest w Zalączniku nr 2.
4. Wpisu kandydata na listę dokonuje dyrektor. Wzor listy stanowi Zalacznik nr 5 do Statutu.
5. Termin zglaszania kandydatów upływa na 3 dni przed dniem rozpoczecia wyborów.

domu
6. Wybory do Rady przeprowadza sie na podstawie przepisów zawartych w statucie mlodziezowego
zdaniu
przepisy
pierwszym.
w
statucie.
mowa
którym
o
kultury. W przypadku braku odpowiednich regulacji w
55 18-20 oraz 5 21 ust. 1-8 stosuje się odpowiednio. z zastrzeżeniem odrębności wynikających z postanowień
niniejszego paragrafu.
Mandat radnego Rady obejmują kolejno osoby. które uzyskały największą liczbę glosow. W przypadku
równej liczby glosow decyduje losowanie pmepmwadune przez dyrektora w obecności kandydatow. których
dotyczy losowanie.
8. Jezeli wokregu wyborczym. na liscie kandydatów sporządzonej przez dyrektora. liczba kandydatow
wybranych na radnego
nie przekracza liczby mandatów do obsadzenia. glosowania nie przeprowadza się. a
kandydatów.
uznaje się kandydatów. wpisanych na listę
9. Z przeprowadzonych wyborow dyrektor sporządza protokól. w którym wskazuje okręg wyborczy. liczbę
kandydatów, a takze ich imiona i nazwiska oraz adresy mmieszkania. liczbe glosow otrzymanych przez danego
Wzor fomularza
kandydata. liczbę glosow ważnych oddanych w ramach wyborow. liczbę głosujących.
protokołu stanowi Zalacznik nr 8 do Statutu.
7.

n

Protokół. o którym mowa w ust. ') sporządza się także w przypadku. gdy z powodu braku kandydatow
lub z innych przyczyn. nie dojdzie do obsadzenia mandatów. W protokole należy wskazać przyczyny
nieobsadzenia mandatów przyslugujacych młodzieżowemu domowi kultury. Wzor fomularza protokolu
stanowi Zalacznik nr Sa Statutu.
i
zgody kandydatów przekazuje
I l. Protokól. o którym mowa w ust. 9. formularze zgloszenia kandydatów
Przewodniczącemu Rady
zakończenia
dniu
wyborów
następującym
po
sie najpóźniej w drugim dniu roboczym
okres
co najmniej dwóch dni.
na
wiadomości
placówce
w
do
publicmej
Miasta. Kopie protokołu wywiesza sie
do czasu zakończenia
l2. Dokumenty. októrych mowa wust. Il przechowuje komorka organizacyjna
kadencji Rady.
15 ust. l pkt 5. jest obszar Miasta.
5 23. l. Okręgiem wyborczym dla osób. o których mowa w 5
lO.
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2. Zgłoszenia kandydatów na radnych do objęcia mandatów, o których mowa w ust. l, przyjmuje
Pmewodniczący Rady Miasta. Zgłoszenie powinno wpłynąć do komórki organizacyjnej najpóźniej w ostatnim
dniu wyborów. ustalonym zgodnie ztreścią 5 15 ust.3,Wyboru radnych do objęcia mandatu zgodnie 15
IS ust. i pkt 5, dokonuje Przewodniczący Rady Miasta, Za wybranego na radnego uważa się tego kandydata.
który przedstawił Pnewodniczącemu Rady Miasta najpóźniej do dnia zakończenia wyborów:
1)

Zgłoszenie do pełnienia funkcji radnego dla uczniów uczących się poza Miastem na wniosku, którego wzór
określa Załącznik nr 9 do Statutu.

2) rekomendację dyrektora szkoły. do której uczęszcza, na formularzu. którego wzór określa Załącznik nr
IO do Statutu, aponadto uzyskał największą liczbę waznych podpisów na liście poparcia, ktorej wzór
określa Załącznik nr 4 do Statutu.
3. Mandat radnego Rady obejmują kolejno osoby, które uzyskały największą liczbę waznych podpisów na
liście poparcia.
4. W przypadku równej liczby podpisów znajdujących się na listach poparcia udzielanych kandydatom,

decyduje losowanie przeprowadmne przez Przewodniczącego Rady Miasta.

524. I. W przypadkach, o których mowa wś IS ust. pkt 1—4, w ciągu dwóch dni od dnia zakończenia
wyborów. kazdy wyborca może wnieść pisemny protest przeciwko uchybieniom wzakresie prawidłowości
przeprowadzenia wyborów w danej szkole lub młodzieżowym domu kultury, jezeli mogły one w istotny sposób
wpłynąć na ich wyniki. Protest wraz zuzasadnieniem składa się Przewodniczącemu Rady Miasta. który
w terminie siedmiu dni rozpatruje protest i rozstrzyga ojego zasadności.
1

2.Przewodnicz.ący Rady Miasta po rozpatrzeniu protestu może unieważnić wybory wdanej szkole lub
młodzieżowym domu kultury iwyznaczyć nowy termin przeprowadzenia wyborów albo podjąć decyzję
oodebraniu mandatu oraz wstąpieniu na to miejsce kandydata zdanej szkoły lub młodziezowego domu
kultury, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów,
3. Po stwierdzeniu ważności wyborów wposzczególnych okręgach wyborczych. Przewodniczący Rady
Miasta postanowieniem zatwierdza skład Rady.

4. Postanowienie, o którym mowa w ust, 3, w terminie siedmiu dni od daty jego wydania. przekazuje się do
szkół i młodzieżowych domow kultury, w których wywieszane są do publicznej wiadomości.

Rozdział 4.
Organizacja i tryb działania Rady
5 25. Wszelkie glosowania w Radzie odbywają się w sposób jawny, a rozstrzygnięcia zapadają zwykłą
większością głosów. Wyniki głosowania odnotowuje się w protokole sesji Rady.
1

2. Przeprowadzenie

wyborów jest równoznaczne z podjęciem w trybie głosowania jawnego uchwały
dane stanowisko, chyba że wyboru nie dokonano.

w przedmiocie wyboru na

526. I. Pierwszą sesję Rady zwołuje Przewodniczący Rady Miasta nie później niz w terminie 30 dni od
dnia zatwierdzenia składu Rady.
2. Pierwsza sesję Rady,

do momentu wybom Przewodniczącego, prowadzi Przewodniczący Rady Miasta.

3. Radny moze wykonywać swoje czynności po złozeniu, na pierwszej sesji, uroczystego ślubowania

onastępującej treści: ,.Slnbuję uroczyście jako radny pracować dla dobra ipomyślności młodzieży Miasta
Piekary Sląskie, działac zawsze zgodnie zprawem oraz interesami młodzieży — godnie inetelnie
reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonywania zadań
Bady”. Po odczytaniu treści ślubowania, wywołani kolejno radni powstają iwypowiadają słowo "ślubuję".
Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg".
4. Radni, którzy nie byli obecni na pierwszej sesji lub ich praca w Radzie rozpoczęła się w trakcie kadencji
Rady, składają ślubowanie na pierwszej sesji, na której są obecni.

517.l.Na

pierwszej

sesji

Rada

Wiccprzewodnicqcego i Sekretarza Rady.
2. Wybory

dokonuje

spośród

radnych

Przewodnicucego,

przeprowadza się spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

3. W pierwszej kolejności Rada wybiera Przewodniczącego zwykłą

Id:
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4. Po wyborze Przewodniczącego.
większością głosów.

iSekretarza Rady zwykłą

Rada wybiera Wiceprzewodniczacego

Przewodniczącego, Wiceprzewudnicząccgo oraz Sekretaru Rady nastepuje zwykłą
większością głosów. na wniosek co najmniej ll4 składu Rady Wniosek rozpatrywany jest na sesji. na której
został złożony,
6. Odwołany meodniczący. Wiceprzewodniczacy lub Sekretarz pełni swoją funkcje do cras wyboru
nowego Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza,
5. Odwołanie

518. I. Przewodniczący zwołuje iprowadzi sesję Rady. organiwje jej pracę oraz reprezentuje Radę na
zewnątlz. W razie nieobecności Przewodnicncego zastępuje go Wiceprzewodniczęcy,
terminie. miejscu ipłanowanym porządku obrad sesji Rady Przewodniczący powiadamia radnych.
Prezydenta . Przewodniczącego Rady Miasta. Opiekuna oraz szkoły imłodziezowe domy kultury. których
przedstawiciele zasiadają wRadzie co najmniej na 7dni przed dniem wymacmnej sesji. jednocześnie
przesyłając wszelkie dokumenty dotyczące tej sesji Rady.

2,0

3,2awiadomienie idokumenty. októrycli mowa wust.2prz=syla sie: listem poleconym lub przesyłką

faks.
kurierską. lub przez posłańca. lub za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość (np.
dla
dokumentów
radnych).
poczta elektroniczna. inny system obiegu
Miasta lub
4. Na pisemny wniosek co najmniej l/4 składu Rady, Prezydenta. Przewodniczącego Rady
wtrybie
zobowiązany
Rady
jest
Opiekuna. zawierający propozycje porządku obrad. Przewodniczący
wniosku.
złożenia
dnia
7
dni
od
nadzwyczajnym zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu
5. Przewodniczący Rady. po otwarciu obrad. kazdorazowo moze wskazać

prowadmccgo obrady spośród

radnych.
6. Do kompetencji Sekretarza Rady należą:

]) prowadzenie dokumentacji Rady.
2) sporządzanie protokołów sesji Rady.
9 29.
1)

l. Mandat radnego wygasa w przypadku:

upływu kadencji Rady,

2) zrzeczenia sie mandatu.
3) utraty prawa wybieralności. z zastrzeżeniem ust. 9.

4) wyboru do Rady Miasta lub sejmiku województwa.
5) odmowy złożenia ślubowania.
6) ukończenia 2I roku życia.
7) śmierci.
2. Rada. uchwałą podjeta zwykłą większością głosów. odwołuje radnego z pełnionej funkcji w przypadku:

„skazania radnego prawomocnym wyrokiem sądu za czyn stanowiący przestepstwo.
2) rażącego naruszenia prawa lub ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego.

w której
3) złozenia wniosku przez samorząd uczniowski lub samorząd wychowanków macierzystej placówki.
radny uzyskał mandat.
4) cofnięcia zgody rodzica/opiekuna prawnego na pełnienie mandatu radnego.
5) cofnięcia rekomendacji dyrektora szkoły w przypadku uczniów uczących się

poza obszarem Miasta.

6) nieuspmwiedliwionej nieobecności na trzech sesjach Rady.
mandat uzyskali wzwiązku
7)zmiany szkoly przez uczniów uczących się na terenie Miasta. którzy
z postanowieniami 5 I5 ust. I pkt 1-3.
mandat uzyskali
8) zmiany szkoły zterenu poza Miastem na szkole na terenie Miasta przez uczniów. którzy
l
5,
ust.
l5
5
pkt
w zwiazku z postanowieniami
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3. Uchwała, o której mowa w ust. 2 wymaga uzasadnienia.
4. Wygaśnięcie mandatu
większością głosów.

na podstawie

ust.

l

stwierdza

Rada w drodze

uchwały

podjętej zwykłą

5.0

wygaśnięciu mandatu albo odwołaniu radnego zpełnionej funkcji Przewodniczacy powiadamia
Przewodniczącego Rady Miasta, Opiekuna. radnego oraz dyrektora szkoły. do której uczęszcza radny lub
dyrektora młodzieżowego domu kultury. którego jest wychowankiem.
6. Do powiadomienia. o którym jest mowa w ust.
mandatu albo odwołanie radnego z pełnionej funkcji.

5

dołącza się uchwałę stwierdzającą wygaśnięcie

7. W przypadku niewykonania przez Radę czynności. o których mowa w ust. 2-4, w terminie 2 miesięcy od
dnia wystąpienia zdarzeń powodujących wygaśnięcie mandatu albo stanowiących podstawę odwołania
radnego. o których mowa w ust. I iZ. Przewodniczący Rady Miasta postanowieniem stwierdza wygaśnięcie
mandatu albo odwołuje radnego zpełnionej funkcji. aponadto dokonuje powiadomień. októrych mowa
w ust. 5 i 6 w zastępstwie Przewodniczącego.
8. Postanowieniem Przewodniczącego Rady Miasta wolne miejsce w Radzie jest uzupełniane przez osobę,
która w wyborach w danym okręgu wyborczym uzyskała kolejno największą liczbę glosow, a nie utraciła
prawa wybieralności.

9. Mandat radnego w przypadku ucznia. który uzyskał świadectwo ukończenia ostatniej klasy szkoły
podstawowej lub ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej wygasa z końcem kadencji Rady.
5150. |. Rada obraduje na sesjach jawnych, zwoływanych w miarę potrzeb. nie rzadziej niż raz na dwa
miesiące, w czasie mozliwie wolnym od zajęć szkolnych.

Sesje Rady mogą się odbywać zdalnie. przy zastosowaniu środków komunikowania się na odległość,
ztym zastrzeżeniem, że powinna zostać zapewniona dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym
wszystkich osób uczestniczących w sesji. w ramach której radni moga wypowiadać się. przebywając w innym
miejscu niz miejsce obrad Rady.
Z.

3. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły: "Otwieram sesję
Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Slaskie".
4. Rada może obradować i podejmować uchwały,jeże|i obrady są prawomocne.

prawomocne przy obecności co najmniej połowy wybranego składu Rady (kworum).
6. Po stwierdzenia. że Rada może prawomocnie obradować (zachowane jest kworum). Przewodniczący
przyjmuje na piśmie wnioski składane przez radnych wsprawie zmiany porządku obrad. Przewodniczący
poddaje wnioski pod głosowanie według kolejności zgłoszeń.
5. Obrady są

7. Zmianę porządku obrad Rada przyjmuje zwykłą większością głosów,
8. Rada moze dokonać zmiany porządku obrad w trakcie sesji.

9. Przewodniczący udziela głosu radnym według kolejności zgłoszeń. Przewodniczący może udzielić głosu
poza kolejnością, w tym osobom nie będącym radnymi.
Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem i zachowaniem porządku obrad.
I. Na sesjach Rada podejmuje uchwały, stanowiska, wydaje opinie i formułuje wnioski.

10.
1

l2. W przypadku stwierdzenia braku kworum wtrakcie sesji. Przewodniczący dwukrotnie przywołuje
radnych, po czym. wprzypadku dalszego braku kworum. zamyka sesję. Postanowienia ust. 14 stosuje się
odpowiednio.
I3. Po wyczerpaniuporządku obrad Przewodniczący

umyka sesję Rady.

l4. Przewodnicmcy zamyka sesję wypowiadając formułę: "Zamykam sesję Młodzieżowej Rady Miasta

Piekary Slaskie".

531. |. Rada może powołać komisje tematyczne określając w drodze uchwały ich skład. zakres działania
oraz regulamin pracy.

Id:
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2. Komisja tematycma wybiera spośród radnych. którzy wyrazili zgodę na pełnienie tych funkcji,
Pnewodniczącego i Wiceprzcwodnicząccgo komisji.

532. Wszelkich powiadomień, o których mowa w Statucie. dokonuje się drogą elektroniczną lub w każdy

inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Rady podpisuje wjej
Przewodniczącemu Rady Miasta w ciagu 7 dni od ich podjęcia.

533. Oświadczenia

iuchwaly

imieniu

Przewodniczący

i

przekazuje

534. Sesje Rady sa protokołowane. Protokoły. po przyjęciu przez Radę. przechowuje się wkomóme
organizacyjnej.
535. l. Organem nadzoru dla Rady jest Rada Miasta.
2. Rada Miasta ustanawia funkcję Opiekuna i powierzają radnemu Rady Miasta na okres trwania kadencji
Rady Miasta.
3. W celu dokonania przez Radę Miasta wyboru Opiekuna. Rada. na wniosek Przewodniczącego Rady

Miasta. podejmuje uchwalę w sprawie wskazania kandydata lub kandydatów spośród radnych Rady Miasta.
Kandydat na Opiekuna powinien uzyskać poparcie co najmniej 1/4 składu Rady. Kazdy radny może poprzeć
tylko jednego kandydata.
4, Opiekun utrzymuje kontakt z Radą. wspiera radnych i doradza im w zakresie działalności Rady. Opiekun
W miarę
współpracuje w szczególności z Przewodniczącym. Wiceprzewodniczącym oraz Sekretarzem.
działaniach
Miasta
Rady.
o
możliwości Opiekun bierze udział w sesjach Rady oraz informuje Radę
5, W przypadku zakończenia danej kadencji Rady Miasta. funkcja Opiekuna zostaje utrzymana do czasu
powierzenia jej radnemu Rady Miasta następnej kadencji.
6. Rada moze odwolac Opiekuna zwykla większością glosow, na wniosek co najmniej [14 skladu Rady.
Wniosek rozpatrywany jest na sesji. na której zostal zlozony. a w przypadku zgloszenia wniosku poza sesja —
na najblizszej sesji.
7.W przypadku odwołania Opiekuna jego funkcję do dnia wyboru nowego Opiekuna pclni
Przewodniczący Rady Miasta.

516. Radny ma obowiązek przestrzegać Statutu oraz uchwał Rady oraz aktywnie uczestniczyć

w dzialalności Rady.

537. W sprawach spornych ostateczna interpretacja postanowien niniejszego Statutu oraz spraw

nie objętych Statutem nalezy ~ po zasięgnięciu opinii Opiekuna

id: 5197406 l-EEFE-457D-EBMLE34 7JDJB7JA 2. Projekt

—

do Przewodniczącego Rady Miasta.
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Załącznik nr
(pieczęć sumy.).

]

....................

Na podstawie

&

IS ust. 3 Stntutu Młodzieżowej Rady Miasta Picknry Śląskie

pownluję Szkolną Komisję Wyborca]
wskazaną dla przeprowadzała wyborów do Mlodzużowej Rudy Mlasu Pluk-ry Śląskie na nkm
w następującym skladzie:

Przewodniczący — Nauczyciel.

Piekary Śląskie, dniu ......

Id: 6Eb7406 I-BBFE-457D-BBGO-EJ473D3 B73A2. Frojuh

(picczęć

i

podpis

Dyrehonn-śłay)
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Zalacznik ur 2

Zgloszenie kundydnu na ndnegn
dn Mlodu'aowej ludy Minst- Piekary Śląskie nn okre ......... l .......... .
na wniosek co nnjmniej
.. wybarców

'

Dane kandydata na radnegc:
LNazwisko i imię
Z.Dam

urodzenia

S.Miejsoe zamieszkania
A.Nazwa s7J(oly
S.Klasa

Piekary Śqukie. dnia

M_I

(podpls zg asującego)

ulggzeniu:

-Oświadczmie a uymzeniu zgody na kanaydownnie da Minkiezawej Rady Mius/a Piekary Śląxkie,
~Lixla poparciu kandydata podpisami 10 wyborców w przypadku kmdydnla uczącego się na terenie miasta.
wyborcze.
wyborców w przypadku kandydata Mlodzieżowego Domu Kullury, poxladajqq'ch czynne prawo

:

5

'wpisać wymaganą liczbę wyborców

ijckt

ld: 6E674061-BBFE457D-BB60-E3473DSB73A2.
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Załącznik nr 3
Oświadczenie kandydata (w przypadku osób pełnoletnich):
Wyrażam zgodę na: kandydowanie do Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie na okres
Zgodnie z art. I3 ust.

l

i

2 Ogólnego

..l.

Rozponądzenia o ochronie danych nr 20l6/679 : dnia 27 kwietnia 2016

r. (dalej RODO), informuje iz:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą

pny

ul.

Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel. +48 (32)39-39—411, e-mail: atn@pieknrypl, bip.pieknry.pl;
Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z ktorym mozna się skontaktować w sprawach ochrony swoich
danych osobowych pod adresem e-mail: daneosoboweQA/piekagpl lub pisemnie na adres siedziby Administratora
wskazany powyzej. Jakakolwiek zmiana osoby wyznaczonej na lnspektora ochrony danych nie będzie wpływała na
wskazane sposoby kontaktu.
Pani/Pana dane będą przetwamne w celu poinformowania o wynikach wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta
Piekary Śląskie oraz informowania o terminach posiedzeń
Śląskie, w myśl postanowień przepisów ustawy z dnia

8

i

obradach sesji Młodziezowej

Rady Miasta Piekary

marca l990 r. o samorządzie gminnym. na podstawie art.

6ust. l lit. e RODO.
Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych osobowych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące

liczbe przekazywanych danych oraz ograniczając mozliwość przekazywania danych o charakterze wrazliwym.
Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom i osobom upowaznionym na podstawie przepisów
prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi w przypadku korespondencji papierowej, administratorowi systemu
elektronicznego obiegu dokumentów dla radnych Miasta Piekary Śląskie HD Sesja tj. spółce Helpdesk z siedzibą
przy ul. Poznańskiej

ll9, 60

185 Poznań-Skórzewo, zgodnie z podpisaną umową powierzenia przetwarzania

danych osobowych oraz spółce LTC Sp. z

.

oo. z siedzibą przy

ul. Pabianickiej

I59llól. 93-490 Lódz

której

powierzono asystę techniczna systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie. Dane osobowe
mogą również zostać upublicmione. w zakresie stanowiącym informacje publiczną.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celów, o których mowa
Po zrealizowaniu tego celu Pani/Pana dane osobowe zawarte w zbiorze dot, prac Młodzieżowej Rady
Miasta będą przechowywane w celach archiwalnych wieczyście, pozostałe dane przez okres 5 lat z możliwością

w ust.

3.

przekwalifikowania przez Archiwum Państwowe w Katowicach na inną kategorie archiwalną, zgodnie z
postanowieniami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia [8 stycznia 20] I r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
archiwów zakładowych.
.

i

zakresu działania

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do zadania ich sprostowania w takim
zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym. usunięcia. jezeli dane nie są niezbędne do

ld: 6567406FBBFE-AS7D-8l360-EJ47JDSB73A2

Projekt

Strona |

wywiązania sie z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania wladzy publicznej oraz do
ograniczenia przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu

.

skorzystania z ww. należy skontaktować się z administratorem lub inspektorem Ochrony Danych.
Administrator danych osobowych. w przypadkach wskazanych w art, l7 ust. 3 lit. b RODQ ma prawo odmówić
usunięcia Pani/Pana danych osobowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadawczego właściwego ds. ochrony danych
osobowych — Prezesa Umedu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan. iz przepisy RODO zostaly

namswne;

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych skutkuje bukiem
możliwości realizacji celów. o których mowa w pkt. 3.
ani
.Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
prolilownnia, o którym mowa w art. 22 RODO.

(podpis kandydata)

Id
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blqcznik nr Ja
Oświadczenia rodzica/opiekun. prawnego kandydata (w przypadku osób niepełnoletnich):
Wyrażam zgodę na:
- kandydowanie mojego dziecka:

..................

(imięinazwisko)

do Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie na okres ,.
Zgodnie z art.

13

ust.

l

i

.

/

2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016

r. (dalej RODO), informuję iż:

%

Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Prezydent Miasta Piekary Ślaskie z siedzibą przy ul.
Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie. tel. +48 (32) 39-3941 1, e-mail: um@pickary.pi, bip.piekary.pi;
Wyznaczony został inspektor ochrony danych. z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich
danych osobowych pod adresem e-rriaił:
wskazany powyżej. Jakakolwiek
wskazane sposoby kontaktu.

lub pisemnie na adres siedziby Administratora

miana osoby wyznaczonej na inspektora ochrony danych nie bedzie wpływała na

Dane Pani/Pana dziecka beda przetwarmne w celu poinformowania o wynikach wyborów do Mlodzieżowej Rady
Miasta Piekary Śląskie oraz o terminach posiedzeń i obradach sesji Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie,
w myśl postanowień ustawy z dnia 8 marca

l990 r. o samorządzie gminnym oraz na podstawie art. 6 ust.

1

lit. e

RODO.
Z poszanowaniem poufnego charaktem danych Pani/Pana dziecka, w tym stosując mechanizmy minimalizujące

liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o charakterze wraziiwym,
dane Pani/Pana dziecka moga być ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
operatorowi pocztowemu lub kurierowi w przypadku korespondencji papierowej. administratorowi systemu
elektronicznego obiegu dokumentów dla radnych Miasta Piekary Śląskie HD Sesja tj. spółce Helpdesk z siedzibą
przy ul. Poznańskiej i 19, 60-185 Fonon-Skorzewo, zgodnie z podpisana umowa powierzenia przetwarzania
danych osobowych oraz spółce LTC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, ktorej
powiemmo asystę techniczną systemu obiegu dokumentów wUrzedzie Miasta Piekary Śląskie. Dane osobowe
Pani/Pana dziecka moga równiez zostać upublicznione w zakresie stanowiacym informacje publiczna.
Dane osobowe Pani/Pana dziecka zawarte w zbiorze dot.
prac Młodzieżowej Rady Miasta będą przechowywane
wieczyście, pozostałe dane przez okres 5 lat z możliwością pnekwalitikowania
przez Archiwum Państwowe
w Katowicach na inną kategorię archiwalną, Zgodnie z postanowieniami Rozporzqdzenia Prezesa
Rady Ministrów

z dnia

18

stycznia 20]

sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawic organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
I

r. w

id 6E67A06l~BBFE-45'VD-BBGD-FJA71DJH73A2 Projekt
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Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz dmych Pani/Pam dziecku oraz prawo do
żądania ich sprostowaniu w takim ukresic, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym. usunięcia.

jeleli dane nie są niezbędne do wywiąnnia się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach
sprawowania wladzy publicznej oraz do ograniczenia przerwa-unia. Ponadto ma Pani/Fan prawo wniesienia
lub
sprzeciwu wobec plzetwarzania. W celu skorzystania z ww. należy skontaktować się z administratorem

Inspektorem Ochrony Danych.
Administrator danych osobowych. w przypadkach wskazanych w art, I7 ust. 3 lit. b RODO. ma prawo odmowic
usunięcia danych osobowych Pani/Pana dziecka.
Przysluguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego wlaściwego ds. ochrony danych
RODO zostaly
osobowych — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iz przepisy
naruszone:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych skutkuje
brakiem realimcji celów, o których mowa w pkt. 3.
ani
l0. Dane osobowe Pani/Pana dziecka nie beda wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
proiilowanil o którym mowa w art. 22 RODO.

imiejscowośc dala wypełnienia)

ld 6E67406l-EBFE›457D-BBGO~EJ47BDJB7JA2 Projekt

(podpis rodzica/opiekuna prawnego kandydata)
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Załącznik nr 4
Lista Hogarth knndxdllg ng ggg-ggg @ Mlggzidnwel Rui!

nl okres

Miau Piegu Śmkie

]

Nazwisko i imię kandydata ......

Klan
Nazwa szkoły..
L. p.

Nazwisko i lmlę
popierzjqcego

Ad rts

poplenjąccgu "
(kod. miejscownść.
u lic.)

Nazwa szkoly
i

khsn

Podpis
pnplenjqcego

' - wypełniają tylko uczniowie papieru/ący kandydala, zamieszkali w Piekarach Śląskich.
ld: 613674061~BBFE—457D-8B60-FJA73D3E73AI Projekt
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Informacja dotycząca ochrony danych osobowych dla ucznia popierajqeegokandydata
na Mlodziezowego Radnego
Zgodnie z art. 13 ust. l i2 Ogólnego Rozporzqdzenia o ochronie danych nr 2016/679 : dru'a 27 kwietnia 2016 r.
(dalej RODO). przyjmuję do wiadomości. ze:
Administratorem moich danych osobowych jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej
84. 41-940 Piekary Sląskie. tel. +48 (32) 39-39-41 1. e-mail: um@piekary.pl. bip.piekary.pl.
swoich
Wymaczony zostal inspektor ochrony danych. z ktorym mozna się skontaktować w sprawach ochrony
Administratora
adres
lub
siedziby
pisemnie na
danych osobowych pod adresem e-mail:
wskazany powyzej, Jakakolwiek zmiana osoby wyznaczonej na lnspektor: ochrony danych nie bedzie wpływala na
wskazane sposoby kontaktu
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu poinformowania o wynikach wyborów do Mlodziezowej Rady Miasta
i
Miasta Piekary
Piekary Śląskie oraz informowania o terminach posiedzeń obradach ssji Mlodziezowej Rady
na
1990
podstawie art,
gminnym.
8
samorządzie
r.
o
dnia
marca
z
proepisów
ustawy
Śląskie. w myśl postanowień
1
RODO.
lit.
6usi,
Z posmnowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych osobowych. w tym stosując mechanizmy minimalizujące
charakterze wrażliwym,
liczbe przekazywanych danych oraz oganimjąc mozliwość przekazywania danych o
i
Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom osobom upoważnionym na podstawie przepisów
administratorowi systemu
prawa. operatorowi pocztowemu lub kurierowi w przypadku korespondencji papierowej.
HD
Sesja tj. spolce Helpdesk z siedzibą
elektronicznego obiegu dokumentów dla radnych Miasta Piekary Sląskie
powierzenia przetwarzania
przy ul. Pomariskiej 119, 60 185 Pomań-Skómewo, zgodnie z podpisana umowa
ul.
Pabianickiej
159/161, 93-490 Łódź. której
danych osobowych oraz spółce LTC Sp. z oo z siedzibą przy
Miasta
Slaskie. Dane osobowe
Piekary
dokumentów
w
Urzedzie
powierzono asystę technima systemu obiegu
publiczną.
informacje
zakresie
stanowiącym
mogą również zostać upublicmione. w
w okresie niezbędnym do realizacji celów. o których mowa
, Pani/Pana dane osobowe bedą przechowywane jedynie
dane
osobowe
zawarte w zbiorze dot. prac Mlodziezowej Rady
Pani/Pana
celu
zrealizowaniu
3.
Po
tego
w ust.
Miasta będą przechowywane w celach archiwalnych wieczyście. pozostale dane przez okres 5 lat z możliwością
przekwalifikowania przez Archiwum Państwowe w Katowicach na inna kategorie archiwalną. zgodnie z
postanowieniami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej. jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów układowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do udania ich sprostowania w takim
zakresie. w jakim wskaune dane są niezgodne ze stanem faktycznym. usuniecia.jezeli dane nie są niezbędne do
do
wywiązanie się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania wladzy publicznej oraz
W
celu
wobec
wniesienia
przetwarzania.
Pani/Pan
sprzeciwu
Ponadto
ma
prawo
ograniczenia przetwarzania.
skorzystania z ww. należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych
odmówić
Administrator danych osobowych. w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo
usuniecia Pani/Pana danych osobowych.
ds. ochrony danych
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorcugo wlasciwego
RODO zostaly
iz
przepisy
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. jesli uma Pani/Pan.
osobowych
namszonc;
brakiem
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych skutkuje
3.
mozliwości realizacji celów. o których mowa w pkt.
decyzji ani
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania
proiilowania. o którym mowa w art. 22 RODO.

mwmw

:

.

.

-
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Załącznik nr 5
Piekwy Śląskie. dnia ..
Lista Kandydatów
do Mlodzieżowej Rady Minta Piekary Śląskie
na okres ........../ ..... . dla Okręgu Wyhormgn w

uczeń klasy
.. uczeń klasy
uczeń klmy
uczeń klasy
uczeń klasy
uczeń klasy
uczeń klasy

.
.

.........
.........
.........
.........
.........

uczeń klasy

,

uczeń klasy

.

uczeń klasy

.

Szkolna Komisja Wyborcza:

(imię i nazwisko)

(podpis)

UWAGA !!! Kandyd-cl muszą być wpisani w porządku alfabetycznym.

ld: 6Eb7406l~BBFE457D—lBGO-E3473D3871A1.
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Załącznik nr 6

w wyboru!: do Mlodzichwej Rady Minsk: Fleknry Śląskie

naokres .........../ ............. wdniu

Lisia Kandydatów na radnych (alfabetycznie)

i
Głosować mozna tylko na ]edncgn kandydata. stawiając znak „X" w kratce z Icwcj strony obok jego nnzwiskn
imienin. Postawienie znaku „X" w kmce obok nazwiska i imienia dwóch lub więcej kandydatów albo
nieposlawicnie znaku „X" w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

ld: ÓE674061-HBFFA57D›SBŁO-EJ47JDJB73AZ.
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anqmik nr 7
[wma

Szkoły)

I

Protokół Szkolne] Komisji Wyborczej

przeprowadzonych wyborów

dniu

do Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie
na okres

w

Skład S7quinej Komisji Wyborczej

1.

Przewodniczący Komisji

Zastępca PrzewodniczącegoKomisji

„W!”

Sekretarz Komisji

Rozlicunie i ustalenie wyników głosowania

II.
1.

Liczba uczniów uprawnionych do głosowania

2 .L iczba wydanych kart do głosowania
3. Liczba niewykorzystanychkan do głosowania
4 .I. iczba ważnych kan do glosowania

5.1. iczba nieważnych kan do glosowania
6. Suma ważnych głosów oddanych na poszczcgólnych kandydatów wynosi
LP—

Nazwiska i imię kandydata

ijckl

ld: 6E67406l-BBFE-457D-8860-E3473DSB73A2.

.wtym:
Lil-IM olłzymanycll
głosów

Suunl

]

Lp.

III.

Liczba nrrzyrmnych

Nazwisko I imi; kandydata

głosów

Osoby(a). którda) otrzymam-) mundi: adnego Młodzieżowej ludy Minst- Piekny Śląskie
zgodnie : ":sz wyniknjqq : podlilhl m-ndltów:

V. Podpisy Szkolnej Komisji Wyborczej
l.

Pnewndnicący Komisji

(podpiS)

..............
(Mix:)

], Zastępca Przcwodniczącego Komisji

2,

Sekretarz Komisji

Pizkary Śquln'e. dnia

(imię i nazwisko)

..............
(podpis)

.....................

Id: 6E67406 I -BBFE4$7D—8860-E3473D3B73A2.

ijckl
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Zslqmik nr 7:

Protokół SIJmlne] Komisjl Wyhnrczej

Sklad Sńtolnej Komisji Wyborczej
].

Przewodniczący Komisji

2.

Zastępca PrzcwodniczącegoKomisji -

3.

Sekretarz Komisji

-

-

Stwierdu się. że w dniach
Szkolna Komisja Wyborcza nie przeprowadziła wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie
z powodu braku kandydatów.

Podpisy Szkolnej Komisji Wyborczej:

l. Pnewodnicmcy Komisji
(Imię | nazwuko)
2, Zastępca Pnewodniczącego Komisji

3.

Sekretarz Komisji
(imię i nazwisko)

Piekary Śląskie, dnia

id: 6Eb7406l-BBFE-łS7D-lBńn-E3473DJB73AZ. Projeki

(podpis)

(bieczęć pudpis Dyrektora Szkoły)

Simmi l

Zilqcznik nr 8

«M mmm
Protokól

: pmprmdmnych wyborów

do Młodzieżowej Ridy Miasta PIek-ry Śląski:
na okres ........ ..I .......... wdniu

Ustalenie wyników glosowania:

[,

!. Liczba uczniów uprawnionych do głosowania

2. Liczba waznych
3.

4. Suma
Lp.

Id:

- ...................

km do głosowania

Liowa niewaznych kart do glosowania

~

..

w tym:

wanych głosów oddanych na poszczególnych kandydatów wynosi
Nazwisko I Imię kandydata

/ mlm umia-Mania

ijch

6567406I-BBFE-457D-lBMl—ESI7303873A2.

Liczba

«naiwnych glmów

51mm

I

Il.

Osobyh), którą-) otnymały(|) mundul radncgn Młodzieżowej Rady Mlun Pieknry Śląski:
zgodnie z liczbą wynikającą z podziału mnndatów:

(1-11 :

lll.

mul-ny

Uwagi

Piekary Śląskie, dnia

.....................

Id: 6E67406 I-BBFE-l57D-BBÓB-E3473DSB73A2.
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Załącznik nr Ba

'w»: lny-wl
Protokół pmprowadmnych wyborów

Stwierdza się, że w dniuch

.

Szkolna Komisja Wyborem nie przeprowadziła wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie
z powodu braku knndydatów lub innych przyczyn.

Piekary Śqukiz, dnia
(pieczęć i podpis Dyrektora Instytucji)

Id: ńE67406I-BEFE-4S7D-BBl›0-F.3473DJB7JA2.

ijekl
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Zalqcznik nr 9
Zgloszenie na podstawie 5 23 ust. 2 Statutu Mlodzieżowej Rady Miasta Plelury Śląskie kandydat: Ill
radnego ucncego się pan terenem Piekar Śląskich do Mlodzieżnwej Rady Miasta Plekary Śląskie
na okres

Dane kandydata na radnego:
]. Nazwisko

imię .........
2, Data urodzenia
i

3. Miejsce

mieszkania

4. Nazwa

i

adres s7koły

5. Klasa

ld: 613674061-BBFE—457D—8l360-E3473DJB73A2. Projekl
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leącznik ur 10
Reknmendac]: Dyrektora surely dla
kandydnla uczącego się pon terenem Piekar Śląskich ln rnduego
do Mlodziewwej Rady Miasta Piekary Śląskie
na okres ........./ ........
na podsnwie 5 73 ust. 2 pkt 2 Smutu Młodzieżowej Rudy Minstn Pick-ry Śląskle
Dane kandydata na radnego:

I. Nazwisko

i

imi

2. Data urodzenia
3. Miejsce zamieszkania
4. Nazwa szkoły
5. Klasa

Rekomendujęlnie rekomenduję' kandydaturę ucznia

do Mlodziezowe] Rady Miasta Piekary Śląskie na okres kadencji

/

Uzasadnieni

(podpis i pieczęćDyrektora)

(miejscowość i dam wypełnienia)

'niepolnebne skreślić

Id: GEE/406I-BBFF-457D-RBMLF,347JDJB7JAZ.

Projekt

Sunn:
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Zalącznik Nr ll
Regulamin zwrotu kosztów oraz zasady delegowania przedstawicieli Mlodziezowe] Rady Miasta
Piekary Śląskie na zorganizowane wydarzenia

5

l. Czlonkowi Rady biomcemu udzial w posiedzeniach Rady lub w zorganizowanym wydarzeniu. na

którym reprezentuje on Radę.

;:

w przypadku niepelnoletniego czlonka Rady

—

takze jego rodzicowi

lub opiekunowi prawnemu, zwraca sie na jego wniosek. koszty przejazdu na terenie kraju związane z
udziałem w posiedzeniu Rady lub w zorganizowanym wydarzeniu. na którym reprezentuje on Rade.

;

2. Delegacji dla radnego Rady udziela Plzcwodniczący Rady Miasta. na wniosek Przewodniczącego

Mlodziezowej

Rady

Miasta

Piekary

Śląskie

lub ustępującego

go

Wiceprzewodnicrącego

Mlodziezowej Rady Miasta Piekary Śląskie. określając limity wydatków podlegających zwrotowi.
5 3. l.

2 tytulu delegacji radnemu Mlodzieżowej Rady Miasta, jego rodzicowi lub opiekunowi

prawnemu przysluguje zwrot kosztów:
a) przejazdów z miejscowości określonej w delegacji do miejsca celu podróży i z powrotem.
b) dojazdów komunikacji miejscowej,
o) innych

udokumentowanychwydatków.

Z.

Środek transportu właściwy do odbycia podrózy określa się w delegacji,

3.

Zwrot kosztów przejazdu obejmuje cenę biletu najtańszego środka transportu. z uwzględnieniem

przysługującej radnemu ulgi na dany środek transportu. bez względu na to. z jakiego tytulu ulga ta
przysluguje.
&

4.

1.

Zwrot kosztów przejazdu lub kosztów z tytulu delegacji następuje na podstawie dokumentów

potwierdzających poniesione koszty, w szczególności rachunków, faktur lub biletów,
2. Dokumenty

potwierdzające poniesione koszty dołącza się do wniosku, o którym mowa w 5 l.
3. Radny sklada wniosek, o którym mowa w 5
w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie — Biurze Rady
1

Miasta.
4. Wniosek o zwrot kosztów przejazdu lub kosztów z tytulu delegacji sklada się w terminie

7

dni od

daty wydarz.-mia. w którym radny bral udzial
5, Wzór wniosku o

zwrot kosztów przejazdu lub kosztów z tytulu delegacji stanowi Zalacznik do

niniejszego Regulaminu.
6. Zwrot kosztów przejazdu lub kosztów z tytulu delegacji następuje
po zatwierdzeniu wniosku przez

Przewodniczącego Rady Miasta, na rachunek bankowy wskazany we wniosku, najpóźniej do końca
miesiąca kalendarzowegonastępujacego bezpośrednio po miesiącu. w którym zostal złożony wniosek.

ld: onHoól-BEFE—i57D-8l3w—E3473DSB71A2.Projekt
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leqcznik do Regul-minu
Wninsek o zwrot kosztów przejazdu/z łytułu delegnji'

Biuro Rady Miasta
Urząd

Minh Plekary Śląskie

Imię i Nazwisko:
Zwracam się z prośbą o dokonanie zwrotu poniesionych kosztów przejazdu/z tytułu

delegaqi' na

mnie:

w dniu

..........................................

Przejazd odbywał się środkiem

!ransponu”

Liczba pnejechunych kilometrów:
Łączny koszt pmjuzdu/delegacji' wyniósł

..................................

zł.

Przedkładam dokumenty potwierdzające poniesione koszty:

Data

i

podpis

wnioskodawcy/rodzica

bądź

opiekuna

prawnego

radnego: ....................................................................................
Potwierdzam udzial radnego w posiedzeniu/

iu:

(meodniczący/Wiccpmwodnicący Mlodziezowe] Rady Miasta)

Id:

6E67406I-BBFE-457D-8860-E347303B73A2.ijckl

Sm: 2

(data i podpis wnioskodawcy)

'niepotnebne skreślić

”' wymienić

środek transportu, pojemność skokową silnika samochodu osobowego

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:
Zgodnie z art.

13

ust.

l i

2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych nr 20I6/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO). informuje iż:

l. Administratorem Pani/Pana danych osobowychjest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy
ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel. +48 (32) 39-39-41], email: m@piekary.pl,
bip.piekary.pl;
2.

Wyznaczony zostal inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony
swoich danych osobowych pod adresem e-mail: danc.osobowg@piekm.pl lub pisemnie na adres
siedziby Administratora wskazany powyżej. Jakakolwiek zmiana osoby wyznaczonej na Inspektora
ochrony danych nie będzie wpływała na wskazane sposoby kontaktu.

3.

Pani/Pana dane będą przctwamrne w celu realizacji zadań w interesie publicznym polegających na
przeprowadzaniu

procedury naboru członków do Młodzieżowej

Rady Miasta Piekary Śląskie,

poinformowaniu o wynikach wyborów oraz informowania o terminach posiedzeń

i

obradach sesji

Mlodziezowe] Rady Miasta Piekary Śląskie, w myśl postanowień postanowień art. Sb Ustawy z dnia
marca l990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwal Rady Miasta Piekary Śląskie, na podstawie
6 ust. l lit. e RODO.
8

art

4. Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych osobowych, w tym stosując mechanizmy
minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając mozliwość przekazywania danych o
charakterze wrażliwym. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom

i

osobom

upoważnionym na podstawie przepisów prawa. operatorowi pocztowernu lub kurierowi w przypadku

ld: 6567406l-BBFFAS7D-8860-E3473DJB73A2. Projckr
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obiegu dokumentów dla

korespondencji papierowej, administratorowi systemu elektronicznego

radnych Miasta Piekary Śląskie HD Sesja tj, spolce Helpdesk z siedzibą przy ul. Pomańskiej llQ,
60 l85 Poznań-Skórzewo. zgodnie z podpisaną umową powierzenia przetwarzania danych osobowych
oraz spółce LTC Sp. z 0.0. z siedzibą przy ul. Pabianickiej l59/16l. 93—490 Łódź której powierzono
asystę technicma systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie. Dane osobowe
S,

moga równiez zostać upublicminne, w zakresie stanowiącym infomację publiczną.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celów.
zbiorze dot.
o których mowa w ust. 3. Po zrealizowaniu tego celu Pani/Pana dane osobowe zawarte w
prac Młodzieżowej Rady Miasta będą przechowywane w celach archiwalnych wieczyście. pozostale
dane przez okres 5 lat z możliwością przekwalifikowania przez Archiwum Państwowe w Katowicach
Ministrów z
na inną kategorię archiwalną. zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Prezesa Rady
dnia

18

stycznia

zou

r. w sprawie instnikcji

instrukcji w sprawie organizacji

i

kancelaryjnej.jednolitychrzeczowych wykazów akt oraz

zakresu da'alania archiwów układowych.

Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich
sprostowania w takim zakresie. w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym,
usuniecia. jezeli dane nie są niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego przepisu prawa

6. Przysługuje

:

lub w ramach sprawowania wladzy publicznej oraz do ograniczenia przetwarzania. Ponadto ma
Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu skorzystania z ww. nalezy
skontaktować się z administratorem lub Inspektorat! Ochrony Danych.
7, Administrator danych osobowych. w przypadkach wskazanych w an.

„ ust. 3 lit. b

RODO. ma

prawo odmówić usuniecia Pani/Pana danych osobowych.
8, Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczcgo właściwego ds. ochrony
danych osobowych — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. ul. Stawki 2. 00-193 Warszawa,
jeśli uzna Pani/Pan. iz przepisy RODO zostały namsmne;
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych
skutkuje brakiem mozliwości realizacji celów, o których mowa w pkt. 3.
IO.

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani
pmiilowania. o którym mowa w art. 22 RODO.
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