
                                                   Zarządzenie Nr 607/2020
                                                   Prezydenta Miasta Kalisza
                                                  z dnia 28 października 2020 r.

w sprawie procedury wyłonienia członków Młodzieżowej Rady Miasta Kalisza kadencji 2020-
2022 oraz powołania Zespołu do spraw wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Kalisza 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2020 r.,  poz.  713 )  w związku z  §  12  ust.  1  i  2   Statutu  Młodzieżowej  Rady Miasta  Kalisza
stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXIX/426/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 24.09.2020 r.,
w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miasta Kalisza (Dz.Urz.Woj.Wlkp.z 01.10.2020 r.,
poz. 7316) zarządza się, co następuje:

    § 1.

1. Uruchamia się procedurę wyłonienia członków Młodzieżowej Rady Miasta Kalisza kadencji
2020-2022,  zgodnie  z  harmonogramem,  stanowiącym  załącznik  Nr  1  do  niniejszego
zarządzenia.

2. Ustala się  wzór „Formularza zgłoszeniowego kandydata na radnego Młodzieżowej Rady
Miasta Kalisza”, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

§ 2.

Powołuje się Zespoł do spraw wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Kalisza kadencji
2020-2022, w skład którego wchodzą :

          
            1) Grzegorz Kulawinek                       Wiceprezydent Miasta Kalisza - przedstawiciel          
                                                                         Prezydenta Miasta Kalisza

              

2) Tadeusz Skarżyński     Przewodniczący Rady Miasta Kalisza

3) Ewelina Dudek                   Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Kalisza

4) Elżbieta Dębska                 Radna Rady Miasta Kalisza

5) Magdalena Walczak            Radna Rady Miasta Kalisza

6) Marian Durlej                 Radny Rady Miasta Kalisza

7) Małgorzata Jackowska                Przedstawiciel Kaliskiej Rady Działalności Pożytku
                                                                          Publicznego



Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

    

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji.

§ 4.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

Załącznik Nr  1 
do Zarządzenia Nr 607/2020
Prezydenta Miasta Kalisza 
z dnia 28 października 2020 r.

Harmonogram procedury wyłonienia członków Młodzieżowej Rady Miasta Kalisza 

kadencji 2020-2022

Data wykonania czynności Treść czynności

do dnia 30.10.2020 r.

Umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta
Kalisza informacji o rozpoczęciu procedury 
wyłonienia członków Młodzieżowej Rady Miasta 
Kalisza.

do dnia 20.11.2020 r.

Zgłaszanie się kandydatów poprzez wypełnienie i 
dostarczenie formularza (zał. Nr 2) do Wydziału 
Edukacji UM Kalisza, I piętro, pokój Nr 109. W 
przypadku zgłoszeń listownych decyduje data 
wpływu do Urzędu Miasta Kalisza.

do dnia 25.11.2020 r.

I-sze posiedzenie Zespołu do spraw wyborów 
Młodzieżowej Rady Miasta Kalisza powołanego 
przez Prezydenta Miasta Kalisza. Ocena formalna 
złożonych i nadesłanych formularzy 
zgłoszeniowych. Ustalenie listy wybranych 
członków Rady oraz listy rezerwowej.

do dnia 30.11.2020 r.
Zatwierdzenie listy członków Młodzieżowej Rady 
Miasta Kalisza i listy rezerowej, doręczenie ich do 
Przewodniczącego Rady Miasta Kalisza oraz 
podanie do publicznej wiadomości. 



                           Załącznik Nr 2 
                           do Zarządzenia Nr 607/2020

Prezydenta Miasta Kalisza 
z dnia 28 października 2020 r.

Formularz zgłoszeniowy kandydata na radnego
do pierwszej kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Kalisza

CZĘŚĆ 1:INFORMACJE O KANDYDACIE/KANDYDATCE

Imię kandydata:

Nazwisko kandydata:

Data urodzenia:

Adres zamieszkania:

Adres do korespondencji,
(jeśli jest taki sam jak za-
mieszkania należy wpisać 
„j.w.”)

Nr telefonu:

Adres poczty elektronicznej:

Status*
*zaznaczyć jedną z opcji

 uczeń
 student

Nazwa szkoły ponadpodsta-
wowej/szkoły wyższej :

Adres szkoły:



CZĘŚĆ 2:OPIS AKTYWNOŚCI I DOŚWIADCZENIA

W uzasadnieniu kandydat powinien wskazać zaangażowanie w życie społeczności lokalnej 
i projekty społeczne, aktywność w samorządzie szkolnym, zajęciach pozalekcyjnych, instytu-
cjach charytatywnych, a także osiągnięcia w olimpiadach
i konkursach. Tekst o długości maksymalnie: 2000 znaków – 1 strona formatu A4.

Do tej części formularza kandydat załącza list motywacyjny, opcjonalnie dokumenty potwier-
dzające dotychczasowe zaangażowanie społeczne, bądź naukowe.

Tekst: 



CZĘŚĆ 3:POMYSŁY NA DZIAŁANIA W MŁODZIEŻOWEJ RADZIE MIASTA 
KALISZA
Kandydat wskazuje co jego zdaniem powinno być najważniejsze i najistotniejsze w pracach 
Młodzieżowej Rady Miasta Kalisza, nad czym w szczególności prace Rady powinny się 
skupić, aby skutecznie działać na rzecz młodzieży z Kalisza.

Tekst o długości maksymalnie: 2000 znaków – 1 strona formatu A4.

Tekst: 



CZĘŚĆ 4 :OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH1

Informacja dotycząca przetwarzania  danych osobowych.

Administrator danych osobowych.
Administratorem przekazanych danych osobowych będzie Prezydent Miasta Kalisza. Z Administratorem można 
skontaktować się: 
    • listownie: 62-800 Kalisz Główny Rynek 20, 
    • e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl
    • telefonicznie: 62 / 765 43 00.

Inspektor ochrony danych.
Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych. Z Inspektorem można skontaktować się: 
    • listownie: 62-800 Kalisz Główny Rynek 20, 
    • e-mailowo: iod@um.kalisz.pl
    • telefonicznie: 62 / 765 43 56.

Cele i podstawy przetwarzania.
Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w związku z kandydowaniem na radnego Młodzieżowej Rady Miasta 
Kalisza (udziałem w procedurze wyłonienia członków Rady) a w przypadku wyboru, w związku z wykonywaniem 
mandatu radnego Młodzieżowej Rady Miasta Kalisza na zasadach określonych w Statucie Młodzieżowej Rady Miasta 
Kalisza. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Prezydencie Miasta 
Kalisza wynikającego z przepisów Uchwały Nr XXIX/426/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 września 2020 r. w 
sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miasta Kalisza. Podstawą przetwarzania danych będzie również zgoda 
na kandydowanie / wykonywanie mandatu radnego Rady Miasta Kalisza.

Odbiorcy danych osobowych.
Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

Przechowywania danych.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu w którym zostały zebrane, a następnie,
jeśli chodzi
o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym
i archiwach i wydanego na jej podstawie rozporządzenie 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 zakładowych.

Prawa osób, których dane dotyczą.
W związku z przetwarzaniem przez Prezydenta Miasta Kalisza danych przysługuje Państwu:
    • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
    • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeżeli są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia;
    • prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia tych danych;
    • prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 
    • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Szczegółowych informacji na temat przysługujących praw i możliwości skorzystania z nich udziela Inspektor ochrony 
danych.

Informacja o wymogu podania danych.
Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe jednak od ich podania uzależnione jest 
kandydowaniem na radnego Młodzieżowej Rady Miasta Kalisza a w przypadku wyboru wykonywanie mandatu 
radnego Młodzieżowej Rady Miasta Kalisza. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą 
wykorzystywane do profilowania.

        …………………………………… 
miejscowość i data wypełnienia

……………………………………   
podpis kandydata

………………………………….
 Podpis opiekuna prawnego kandydata

1 W przypadku kandydatów niepełnoletnich oświadczenie winien podpisać również rodzic/opiekun prawny ucznia



Oświadczenie  kandydata     
1. Wyrażam zgodę na:  

a) kandydowanie do Młodzieżowej Rady Miasta Kalisza;
b) udział w pracach Młodzieżowej Rady Miasta Kalisza; 
c) utrwalanie i publikację imienia, nazwiska oraz mojego wizerunku na stronie internetowej

Miasta Kalisza  w związku z pracami Młodzieżowej Rady Miasta Kalisza;
d) przetwarzanie przez Prezydenta Miasta Kalisza moich danych osobowych zawartych na 

niniejszym formularzu w celu przeprowadzenia wyborów na radnych oraz działalności 
Młodzieżowej Rady Miasta Kalisza w latach 2020 – 2022.

2. Oświadczam, że:  
a) zapoznałam/em się i zgadzam się z Regulaminem Młodzieżowej Rady Miasta Kalisza;
b) nie jestem członkiem:partii politycznej, organizacji stowarzyszonej z partią polityczna, 

organizacji pozostajacej w ścisłym związku z partią polityczną (tzw. młodzieżówki 
partyjnej).

c) potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zawartych we wszystkich 
częściach niniejszego formularza  zgłoszeniowego (tj. część  Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4). 

     ……………………………………
        miejscowość i data wypełnienia

……………………………………   
  podpis kandydata

          

     



Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

Oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego kandydata  2   :  
1. Dane rodzica / opiekuna prawnego (imię i nazwisko) 

………………………………………………………………………………

2. Wyrażam zgodę na:  
a) kandydowanie mojego dziecka/podopiecznego 

…………………………………………………………. do Młodzieżowej Rady Miasta 
Kalisza oraz na:

b) jego udział w pracach Młodzieżowej Rady Miasta Kalisza; 
c) utrwalanie i publikację imienia, nazwiska oraz wizerunku mojego 

dziecka/podopiecznego 
na stronie internetowej: www. kalisz.pl oraz w mediach społecznościowych , w związku 
z pracami Młodzieżowej Rady Miasta Kalisza;

d) przetwarzanie przez Prezydenta miasta Kalisza z  danych osobowych mojego 
dziecka/podopiecznego zawartych na niniejszym formularzu w celu przeprowadzenia 
wyborów na radnych oraz działalności Młodzieżowej Rady Miasta Kalisza w latach 2020
– 2022.

3. Jednocześnie oświadczam, że:  
a) Biorę  pełną  odpowiedzialność  za  bezpieczeństwo  mojego  dziecka/podopiecznego

podczas  dojazdów  na  wszelkie  spotkania  oraz  udział  w  pracach  związanych  z
pełnieniem funkcji radnego Młodzieżowej Rady Miasta Kalisza;

b) Moje dziecko/podopieczny zapoznał/o się i zgadza się z Regulaminem Młodzieżowej
Rady Miasta Kalisza;

c) zapoznałam/em się i zgadzam się z Regulaminem Młodzieżowej Rady Miasta Kalisza;
d) Moje  dziecko/podopieczny  nie  jest  członkiem:  partii  politycznej,  organizacji

stowarzyszonej z partią polityczna, organizacji pozostajacej w ścisłym związku z partią
polityczną (tzw. młodzieżówki partyjnej).

e) potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zawartych we wszystkich
częściach niniejszego formularza zgłoszeniowego (tj. część  Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4). 

       …………………………………… 
miejscowość i data wypełnienia

………………………………….
 Podpis opiekuna prawnego kandydata

2  Dotyczy tylko uczniów niepełnoletnich


