
ZARZĄDZENIE NR 199/2022 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ 

z dnia 7 września 2022 r. 

w sprawie zarządzenia wyborów do Gminnej Rady Seniorów w Busku-Zdroju II kadencji na lata 
2022-2026 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. 
poz. 559 z późn. zm.), § 5 ust. 2 Statutu Gminnej Rady Seniorów w Busku-Zdroju przyjętego Uchwałą Nr 
XVII/233/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Gminnej 
Rady Seniorów w Busku-Zdroju z późn. zm. zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Zarządza się wybory do Gminnej Rady Seniorów w Busku-Zdroju na dzień 8 października 2022 r. 

2. Wybory przeprowadza się w budynku Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku-Zdroju, al. 
Mickiewicza 22 w godzinach od 1000 do 1800. 

§ 2. Kalendarz wyborczy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. 1. Zgłoszenia kandydatów na członków Gminnej Rady Seniorów w Busku-Zdroju mogą dokonywać do 
dnia 20 września 2022 r.: 

a) osoby fizyczne (przedstawiciele osób starszych w liczbie, co najmniej 20 osób, które na dzień składania 
wniosku ukończyły 60 rok życia i są zameldowane lub zamieszkałe na terenie Gminy Busko-Zdrój), 
odpowiednio na formularzu zgłoszenia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, 

b) podmioty działające na rzecz osób starszych z terenu gminy Busko-Zdrój, odpowiednio na formularzu 
zgłoszenia stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 należy dokonać poprzez złożenie formularza w Biurze Obsługi 
Interesanta w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju (pok. nr 3) al. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój 
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Kandydat/kandydaci na członka/członków Gminnej Rady Seniorów 
w Busku-Zdroju” lub przesłanie na ww. adres (liczy się data wpływu do tut. Urzędu, zgłoszenia złożone po 
terminie nie zostaną rozpatrzone). 

3. Każdy z podmiotów, o których mowa w ust. 1 lit. b) ma prawo zgłoszenia do Rady nie więcej niż trzech 
przedstawicieli. 

4. W przypadku, gdy zgłoszono mniej niż 11 kandydatów, Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój 
wyznacza dodatkowy siedmiodniowy termin zgłaszania kandydatów do Rady. 

5. Procedura opisana w ust. 4 jest powtarzana do czasu zgłoszenia, co najmniej 11 kandydatów na 
członków do Rady. 

§ 4. 1. Listę imienną osób, których kandydatury zostały zgłoszone w wyznaczonym terminie i spełniają 
wymogi formalne, wraz z nazwą zgłaszającego podmiotu zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń i w 
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, przynajmniej na 14 dni przed datą 
wyborów. 

2. Wybory przeprowadza się na kartach do głosowania, opatrzonych pieczęcią Gminy Busko-Zdrój. Wzór 
karty określa Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój odrębnym Zarządzeniem. 

3. Na kartach do głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona kandydatów, 
o których mowa w ust. 1. 

§ 5. 1. Uprawnieni do głosowania są seniorzy, przez co należy rozumieć wyłącznie osoby, które 
w dniu wyborów ukończyły 60 rok życia i są zameldowane lub zamieszkałe na terenie Gminy Busko-Zdrój. 

2. Uprawnieni do głosowania mogą oddać głos na jednego kandydata. 

§ 6. Wybory do Gminnej Rady Seniorów w Busku-Zdroju przeprowadza Gminna Komisja Wyborcza 
powołana odrębnym Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój. 
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§ 7. 1. Wybory do Gminnej Rady Seniorów w Busku-Zdroju są bezpośrednie, co oznacza, że głosować 
można wyłącznie osobiście, za okazaniem dokumentu tożsamości. 

2. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym. 

3. Za głos ważnie oddany uważa się głos oddany na karcie do głosowania, o której mowa w § 4 ust. 2, na 
której dokonano skreślenia wyłącznie w kratce znajdującej się obok nazwiska wybranego kandydata. 

4. Wybiera się 11 członków Gminnej Rady Seniorów w Busku-Zdroju według zasady większości, co 
oznacza, że za wybranych do Rady uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. 
W przypadku równej liczby głosów decyduje losowanie przeprowadzone przez Gminną Komisję Wyborczą. 

5. Z przeprowadzonych wyborów Komisja Wyborcza sporządza protokół, w którym zamieszcza 
następujące dane: 

a) liczbę osób biorących udział w głosowaniu (wydanych kart do głosowania), 

b) liczbę kart wyjętych z urny, 

c) liczbę kart nieważnych, 

d) liczbę oddanych głosów ważnych, 

e) liczbę głosów nieważnych, 

f) liczbę głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów, 

g) informację o wynikach wyborów, z podaniem nazwisk i imion osób, które zostały wybrane do Gminnej 
Rady Seniorów w Busku-Zdroju. 

§ 8. Wyniki wyborów do Rady podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie 
ogłoszenia na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Busku-
Zdroju. 

§ 9. Uwagi dotyczące przebiegu wyborów do Rady, można składać do Burmistrza Miasta i Gminy Busko-
Zdrój w terminie 3 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia, o którym mowa w § 8. 

§ 10. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty i Infrastruktury Społecznej. 

§ 11. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Busko-
Zdrój. 

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Burmistrz Miasta i Gminy 
Busko-Zdrój 

 
 

mgr Waldemar Sikora 
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KALENDARZ WYBORCZY DO GMINNEJ RADY SENIORÓW  

W BUSKU-ZDROJU II KADENCJI NA LATA 2022-2026 

 

 

1.  od 07.09.2022 r. do 20.09.2022 r. - zgłoszenia kandydatów na członków Gminnej Rady 

Seniorów w Busku-Zdroju. 

 

2. od 14.09.2022 r. do 16.09.2022 r. - powołanie Komisji Wyborczej oraz określenie wzoru 

karty w celu przeprowadzenia wyborów do Gminnej Rady 

Seniorów w Busku-Zdroju. 

 

3.  od 21.09.2022 r. do 23.09.2022 r. - podanie do publicznej wiadomości  imiennej listy osób, 

których kandydatury zostały zgłoszone i spełniają wymogi 

formalne wraz z nazwą zgłaszającego podmiotu. 

 

4. 08.10.2022 r. 

      

- wybory do Gminnej Rady Seniorów w Busku-Zdroju. 

 

5.  od 10.10.2022 r. do 12.10.2022 r. 

 

- podanie do publicznej wiadomości wyników głosowania 

oraz listy osób, które zostały wybrane do Gminnej Rady 

Seniorów. 

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 199/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

z dnia 7 września 2022 r.
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Formularz Zgłoszenia Przez Osoby Fizyczne 

Kandydata na Członka Gminnej Rady Seniorów w Busku-Zdroju  

I. Imię i Nazwisko Kandydata ………………………………………………………………………………. 

II. Informacje o kandydacie: rola jaką zgłaszany kandydat sprawuje w środowisku które go zgłasza 

(działalność społeczna, wykształcenie, zawód)*.  

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

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

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

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

Dane osób zgłaszających kandydata*. 

 

Lp. Nazwisko i Imię PESEL Adres 

zameldowania/zamieszkania 

Podpis 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19     

20.     

 

 

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

                                 (miejscowość, data) 

 
* wpisują osoby zgłaszające kandydata 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 199/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

z dnia 7 września 2022 r.
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Dane Kandydata 

 

1. Imię i nazwisko kandydata*:  

 

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

 

2. PESEL ……………………………………………………………. 

 

3. Adres i dane kontaktowe kandydata*: 

 

Adres do korespondencji  

Nr telefonu  

Adres e-mail  

 

4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie*: 

 

Ja niżej podpisany(a) 

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

oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie na członka Gminnej Rady Seniorów w Busku-Zdroju.  

Jednocześnie oświadczam, że dane zawarte w niniejszym formularzu są zgodne ze stanem prawnym  

i faktycznym. Ponadto oświadczam, iż korzystam z pełni praw publicznych oraz posiadam pełną zdolność do 

czynności prawnych. 

 

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

   (miejscowość, data)                                       (czytelny podpis kandydata) 

 

 

 

POUCZENIE 

Dane członków Gminnej Rady Seniorów w Busku-Zdroju stanowią informację publiczną w zakresie: imię, 

nazwisko, podmiot zgłaszający kandydata.  

 
* wypełnia kandydat 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE WYBORÓW 

DO GMINNEJ RADY SENIORÓW W BUSKU-ZDROJU 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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), zwanego dalej RODO, informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju jest Burmistrz 

Miasta i Gminy Busko-Zdrój, al. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój tel. 41 370 52 00, e-mail: 

urzad@umig.busko.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować poprzez  

e-mail: iod@umig.busko.pl tel. 41 370 52 60. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych  

z przetwarzaniem danych. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji wyborów do Gminnej Rady Seniorów  

w Busku-Zdroju. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Uchwała Nr XVII/233/216 

Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów  

w Busku-Zdroju z późn. zm, w związku z art. 5c, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO). 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do uzyskania danych wyłącznie na 

podstawie przepisów prawa oraz na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem. 
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5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do chwili realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a następnie 

będą podlegały obowiązkowi archiwizacji wynikającemu z ustawy z dnia 14 lipca 1985 roku o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach bezterminowo. 

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, otrzymania ich kopii, ich sprostowania 

oraz ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych, przy czym uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie 

nie krótszym niż okres przechowywania danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. 

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Podanie przez Panią /Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych 

będzie skutkowało niemożnością kandydowania w wyborach/udziału w głosowaniu w wyborach do Gminnej 

Rady Seniorów w Busku-Zdroju. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym 

profilowaniu. 
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                                                                                       Busko-Zdrój, dn…………………… 

………………………………….. 

 

………………………………….. 

 

………………………………….. 

(imię, nazwisko, adres zamieszkania) 

 

 

 OŚWIADCZENIE 

 

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………...……… oświadczam, 

że od dnia …………………………….…………… do dnia dzisiejszego zamieszkuję                               

w……………..…………………….............................. z zamiarem stałego pobytu, będąc 

zameldowanym/ą na pobyt stały w………………............................................................................ 

 

 

                                                               
                                                              …………...………………………………………… 
                                                                                          (czytelny podpis) 

 

 

 

 

POUCZENIE 

Powyższe oświadczenie obowiązane są wypełnić osoby nieposiadające zameldowania na terenie Gminy Busko-

Zdrój. Obowiązek ten dotyczy zarówno kandydatów do Gminnej Rady Seniorów, jak również każdej z osób 

znajdujących się na liście zgłaszającej kandydata na członka Gminnej Rady Seniorów w Busku-Zdroju. 

Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkowało odrzuceniem zgłoszenia z przyczyn formalnych. 
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Formularz Zgłoszenia Przez Podmioty Działające na Rzecz Osób Starszych 

Kandydata na Członka Gminnej Rady Seniorów w Busku-Zdroju 

 

  
I. Imię i Nazwisko Kandydata ………………………………………………………………………………. 

II. Dane podmiotu zgłaszającego kandydata*. 

 

Lp. Dane 

1. Nazwa podmiotu  

2. Forma prawna  

3. Nr KRS  

4. Adres podmiotu  

5. Nr telefonu  

6. Adres e-mail  

7 imię i nazwisko oraz 

pełniona funkcja osoby 

zgłaszającej kandydata 

w imieniu środowiska 

senioralnego 

 

 

 

Funkcja, jaką zgłaszany kandydat sprawuje w podmiocie, który go zgłasza* (czy jest członkiem podmiotu, 

wolontariuszem lub współpracownikiem).  

 

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

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

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

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

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

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

 

 

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

                   (pieczęć podmiotu)            (miejscowość, data) 

 

 

 

 

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

                       (podpis osoby/osób uprawnionych) 

  

 
 

* wypełnia podmiot zgłaszający kandydata 

 

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 199/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

z dnia 7 września 2022 r.
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Dane Kandydata 

 

1. Imię i nazwisko kandydata*.  

 

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

 

2. PESEL ……………………………………………………………. 

 

3. Adres i dane kontaktowe kandydata*: 

 

Adres do korespondencji  

Nr telefonu  

Adres e-mail  

 

4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie*: 

 

Ja niżej podpisany(a) 

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

oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie na członka Gminnej Rady Seniorów  w Busku-Zdroju. 

Jednocześnie oświadczam, że dane zawarte w niniejszym formularzu są zgodne ze stanem prawnym  

i faktycznym. Ponadto oświadczam, iż korzystam z pełni praw publicznych oraz posiadam pełną zdolność do 

czynności prawnych 

                                                                                                           

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

(miejscowość, data)                                      (czytelny podpis kandydata) 

 

 
* wypełnia kandydat 

 

 

POUCZENIE 

Dane członków Gminnej Rady Seniorów w Busku-Zdroju stanowią informację publiczną w zakresie: imię, 

nazwisko, podmiot zgłaszający kandydata.  

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE WYBORÓW 

DO GMINNEJ RADY SENIORÓW W BUSKU-ZDROJU 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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), zwanego dalej RODO, informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju jest Burmistrz 

Miasta i Gminy Busko-Zdrój, al. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój tel. 41 370 52 00, e-mail: 

urzad@umig.busko.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować poprzez  

e-mail: iod@umig.busko.pl tel. 41 370 52 60. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych  

z przetwarzaniem danych. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji wyborów do Gminnej Rady Seniorów  

w Busku-Zdroju. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Uchwała Nr XVII/233/216 

Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów  

w Busku-Zdroju z późn. zm, w związku z art. 5c, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO). 
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4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do uzyskania danych wyłącznie na 

podstawie przepisów prawa oraz na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do chwili realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a następnie 

będą podlegały obowiązkowi archiwizacji wynikającemu z ustawy z dnia 14 lipca 1985 roku o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach bezterminowo. 

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, otrzymania ich kopii, ich sprostowania 

oraz ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych, przy czym uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie 

nie krótszym niż okres przechowywania danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. 

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Podanie przez Panią /Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych 

będzie skutkowało niemożnością kandydowania w wyborach/udziału w głosowaniu w wyborach do Gminnej 

Rady Seniorów w Busku-Zdroju. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym 

profilowaniu. 
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                                                                                       Busko-Zdrój, dn…………………… 

………………………………….. 

 

………………………………….. 

 

………………………………….. 

(imię, nazwisko, adres zamieszkania) 

 

 

 OŚWIADCZENIE 

 

 

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………...……… oświadczam, 

że od dnia …………………………….…………… do dnia dzisiejszego zamieszkuję                               

w……………..…………………….............................. z zamiarem stałego pobytu, będąc 

zameldowanym/ą na pobyt stały w………………............................................................................ 

 

 

                                                               
                                                              …………...………………………………………… 
                                                                                          (czytelny podpis) 

 

 

 

POUCZENIE 

Powyższe oświadczenie obowiązani są wypełnić kandydaci, którzy nie posiadają zameldowania na terenie 

Gminy Busko-Zdrój.  Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkowało odrzuceniem zgłoszenia z przyczyn 

formalnych. 
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