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UCHWAŁA Nr XXXVI/251/2021
RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA
z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie powołania Rady Seniorów w Gminie Dębnica Kaszubska oraz nadania jej statutu
Na podstawie art. 5c ust. 2 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1372) uchwala się, co następuje:
§ 1. Powołuje się Radę Seniorów w Gminie Dębnica Kaszubska.
§ 2. Nadaje się Radzie Seniorów w Gminie Dębnica Kaszubska Statut w brzmieniu stanowiącym załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Dębnica Kaszubska
Ireneusz Ziółkowski
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Załącznik
do uchwały Nr XXXVI/251/2021
Rady Gminy Dębnica Kaszubska
z dnia 30 września 2021 r.
STATUT RADY SENIORÓW GMINY DĘBNICA KASZUBSKA
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Statut (zwany dalej Statutem) Rady Seniorów Gminy Dębnica Kaszubska (zwany dalej Radą),
określa zasady działania Rady i tryb wyboru jej członków.
2. Rada jest zespołem o charakterze doradczym, konsultacyjnym i inicjatywnym, który w oparciu o zasoby
wiedzy i doświadczenia środowiska osób starszych współpracuje z organami Gminy Dębnica Kaszubska
w obszarze spraw lokalnych, w szczególności dotyczących planowania i realizacji polityki senioralnej Gminy.
§ 2. 1. Siedzibą Rady jest Urząd Gminy Dębnica Kaszubska.
2. Kadencja Rady trwa pięć lat od dnia złożenia przez członków Rady ślubowania w trybie § 6 ust. 2.
3. W skład Rady wchodzi 17 członków.
4. Wszyscy członkowie Rady realizują swoje obowiązki, wynikające z wyboru do Rady, społecznie.
Rozdział 2.
Z adania Rady
§ 3. Rada działa w obszarze polityki senioralnej, w tym w szczególności w następujących dziedzinach:
1) budowania wizerunku społecznego seniorów - zapobiegania
i dyskryminacji seniorów oraz budowania autorytetu seniorów;

i przełamywania

marginalizacji

2) monitorowania aktywności obywatelskiej seniorów - wspierania aktywności seniorów oraz ich działań na
rzecz lokalnej społeczności;
3) inicjowania działań zmierzających do wykorzystania potencjału i czasu wolnego seniorów – rozwoju
różnorodnych form wypoczynku, szczególnie w zakresie kultury, edukacji, sportu i turystyki oraz
profilaktyki i promocji zdrowia seniorów;
4) edukacji przez całe życie - rozwijania form kształcenia i aktywności intelektualnej seniorów;
5) bezpieczeństwa seniorów - różnych form działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa seniorów;
6) wykluczenia społecznego i warunków życia seniorów;
7) promowania idei społeczeństwa obywatelskiego;
8) promowanie partnerstwa pomiędzy samorządem lokalnym, a organizacjami społecznymi działającymi na
rzecz seniorów;
9) zagospodarowanieprzestrzeni publicznej, transport i mobilność - opiniowanie i wnioskowanie projektów
zmian związanych z organizacją transportu publicznego oraz organizacji przestrzeni publicznych,
z uwzględnieniem potrzeb osób starszych.
§ 4. Do zadań Rady należy w szczególności:
1) uchwalanie Regulaminu działania Rady i jego zmian;
2) uchwalanie harmonogramu działania Rady na całą kadencję i jego zmian;
3) wybieranie oraz odwoływanie przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego Rady;
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4) przedstawianie opinii w sprawach dotyczących seniorów wobec organów Gminy Dębnica Kaszubska przez
podejmowanie uchwał lub stanowisk;
5) inicjowanie i promowanie działań o charakterze społecznym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym,
rekreacyjnym, ekologicznym i charytatywnym;
6) proponowanie zmian w Statucie Rady;
7) wnioskowanie o przeprowadzanie konsultacji społecznych;
8) podejmowanie uchwał w innych sprawach, należących do kompetencji Rady.
§ 5. Rada realizuje swoje cele i zadania w szczególności przez:
1) występowanie do Rady Gminy Dębnica Kaszubska, za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Gminy
Dębnica Kaszubska, z wnioskami o podjęcie przez uprawnione podmioty inicjatywy uchwałodawczej;
2) inicjowanie działań dotyczących poprawy jakości życia i zdrowia seniorów.
Rozdział 3.
O rganizacja i tryb działania Rady
§ 6. 1. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Wójt Gminy Dębnica Kaszubska lub osoba przez niego
upoważniona i prowadzi je do czasu wybrania Przewodniczącego Rady.
2. Na pierwszym posiedzeniu Rady członkowie Rady składają przed Wójtem Gminy Dębnica Kaszubska
lub osobą wyznaczoną ślubowanie o treści: „Ślubuję uroczyście obowiązki Radnego sprawować godnie,
rzetelnie i uczciwie, działać zgodnie z prawem oraz interesem mieszkańców, dla dobra i pomyślności
środowiska seniorów oraz Gminy Dębnica Kaszubska”. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po
odczytaniu roty wywołani kolejno członkowie powstają i wypowiadają słowo: „ślubuję”. Ślubowanie może
być złożone z dodaniem słów: „Tak mi dopomóż Bóg”.
3. Członkowie Rady, którzy nie złożyli ślubowania w trybie określonym w ust. 2, składają ślubowanie na
pierwszym posiedzeniu Rady, na którym są obecni, przed osobą prowadzącą obrady.
4. Rada wybiera ze swojego grona w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności
2/3 składu Rady, przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego i sekretarza. Z wyborów sporządza się
protokół.
5. Pracami Rady kieruje jej przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności wiceprzewodniczący.
W razie nieobecności wiceprzewodniczącego pracami kieruje najstarszy wiekiem członek.
6. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy swego składu. Przewodniczący
nie przerywa obrad jeżeli jej skład spadnie poniżej połowy.
7. Do zadań przewodniczącego Rady należy:
1) reprezentowanie Rady i kierowanie jej pracami;
2) proponowanie terminów i zwoływanie posiedzeń oraz ustalanie ich programu;
3) prowadzenie posiedzeń;
4) przeprowadzanie głosowań uchwał lub stanowisk w sprawach podejmowanych na posiedzeniach oraz
w trybie obiegowym, w tym ogłaszania ich wyników.
8. Przewodniczący Rady może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego.
9. Uchwały i stanowiska Rady podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy statutowego składu Rady.
10. Odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczących następuje na pisemny, uzasadniony wniosek,
zgłoszony przez co najmniej 5 członków Rady, w trybie opisanym w ust. 4.
11. Rada obraduje na posiedzeniach, zwoływanych przez Przewodniczącego Rady, w zależności od
potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
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12. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć zaproszeni goście, przedstawiciele Wójta Gminy Dębnica
Kaszubska oraz Rady Gminy Dębnica Kaszubska.
13. Wójt zapewnia warunki lokalowe i obsługę administracyjną Rady.
14. Z posiedzenia Rady sporządzany jest protokół, który podpisuje prowadzący obrady Rady.
Rozdział 4.
Z asady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady
§ 7. 1. W skład Rady wchodzą:
1) 15 przedstawicieli seniorów - osób, które kończą 60 rok życia w roku przeprowadzania wyborów do Rady;
2) 1 przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej;
3) 1 przedstawiciel Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej.
2. Wybory członków Rady, o których mowa w ust. 1 pkt 1, odbywają się w oparciu o te same okręgi
wyborcze, jak przy wyborach powszechnych do Rady Gminy Dębnica Kaszubska. Podział na okręgi wyborcze
i podział mandatów określa załącznik Nr 1 do niniejszego Statutu.
3. Członków Rady, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, desygnują osoby zarządzające daną jednostką.
Wskazanie przedstawicieli winno nastąpić najpóźniej w terminie 7 dni przed datą przeprowadzenia wyborów
do Rady Seniorów Rady Gminy Dębnica Kaszubska.
§ 8. 1. Wybory do Rady członków, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, zarządza Wójt Gminy Dębnica
Kaszubska najpóźniej w terminie sześćdziesięciu dni przed upływem kadencji Rady.
2. Pierwsze wybory do Rady przedstawicieli, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt. 1zarządza Wójt Gminy
Dębnica Kaszubska w terminie trzydziestu dni od daty wejścia w życie uchwały Rady Gminy Dębnica
Kaszubska w sprawie powołania Rady.
3. Wójt Gminy Dębnica Kaszubska określa dni, w których upływają terminy wykonywania czynności
wyborczych.
4. Wójt Gminy określa gdzie, kiedy i w jakich godzinach odbywają się wybory kandydatów do Rady
w trybie § 7 ust. 1 pkt 1.
§ 9. 1 W celu przeprowadzenia wyborów Wójt Gminy Dębnica Kaszubska:
1) powołuje Komisję Wyborczą i ustala regulamin jej pracy;
2) ustala w drodze zarządzenia terminy wykonywania czynności wyborczy:
a) termin i godzinę przeprowadzenia głosowania,
b) informacje o siedzibach komisji wyborczych,
c) termin zgłaszania kandydatów do Rady Seniorów Gminy Dębnica Kaszubska,
d) listę kandydatów.
2.W skład Komisji Wyborczej wchodzą:
− 2 przedstawicieli Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska wyznaczony przez Wójta Gminy Dębnica Kaszubska.
– 1 przedstawiciel Rady Gminy Dębnica Kaszubska wyznaczony przez Przewodniczącego Rady Gminy
Dębnica Kaszubska.
§ 10. 1. Kandydatów na członków Rady, opisanych w § 7 ust. 1 pkt 1, mogą zgłaszać:
1) działający w Gminie Dębnica Kaszubska Klub Seniora - Klub Seniora może zgłosić nie więcej niż jednego
kandydata w danym okręgu wyborczym. Zgłoszenia należy dokonać na wniosku, stanowiącym załącznik
Nr 2 do Statutu;
2) Zebranie wiejskie z danego okręgu wyborczego - każda zebranie wiejskie może zgłosić nie więcej niż
jednego kandydata. Zgłoszenia należy dokonać na wniosku, stanowiącym załącznik Nr 2 do Statutu. Do
zgłoszenia należy dołączyć uchwałę zebrania wiejskiego w sprawie wskazania kandydata;
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3) co najmniej dwóch Radnych Gminy Dębnica Kaszubska (zwanych dalej: grupą Radnych) - grupa Radnych
może zgłosić nie więcej niż jednego kandydata. Radny może być członkiem tylko jednej grupy
wnioskujących. Zgłoszenia należy dokonać na wniosku, stanowiącym załącznik Nr 2 do Statutu. Do
zgłoszenia dołącza się listę radnych popierających kandydata stanowiącą załącznik Nr 5 do Statutu;
4) grupa mieszkańców danego okręgu wyborczego w liczbie minimum 10 osób - grupa mieszkańców może
zgłosić nie więcej niż jednego kandydata. Zgłoszenia należy dokonać na wniosku, stanowiącym załącznik
Nr 3 do Statutu. Do zgłoszenia dołącza się listę mieszkańców popierających kandydata stanowiącą
załącznik Nr 4 do Statutu. Jeden mieszkaniec może poprzeć więcej niż jednego kandydata.
2. Kandydować można tylko w okręgu wyborczym, w którym się stale zamieszkuje.
3. Kandydować można wyłącznie w jednym trybie, opisanym w § 7 ust. 2 lub § 7 ust. 3 Statutu.
W przypadku wyrażenia przez kandydata zgody na kandydowanie w obu trybach, za wiążące uznaje się
zgłoszenie dokonane w trybie opisanym w § 7 ust. 2.
4. Złożenie niekompletnej karty zgłoszenia oraz brak wymaganych załączników spowoduje odrzucenie
zgłoszenia bez wezwania do uzupełnień.
§ 11. 1. Kandydatów na członków Rady, odrębnie dla każdego z okręgów zgłasza się najpóźniej
w trzydziestym dniu przed dniem wyborów. Zgłoszenie realizowane jest przez dostarczenie stosownych
dokumentów do: Punktu Obsługi Klienta przy Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska.
2. Opracowanie list kandydatów, z podziałem na okręgi, jak również listy kandydatów do Rady,
wybieranych w trybie § 7 ust. 1 pkt 1 wraz z opisami ich działalności i informacją o podmiotach zgłaszających,
powinno nastąpić nie później niż 14 dni przed dniem wyborów.
3. Listę kandydatów ustala się w porządku alfabetycznym według nazwisk. Dla kandydatów, wybieranych
w trybie § 7 ust. 1 pkt 1, listę ustala się odrębnie dla każdego z okręgów wyborczych.
4. Ogłoszenie list kandydatów wraz z instrukcją głosowania i list osób uprawnionych do głosowania
powinno nastąpić nie później niż na 14 dni przed terminem głosowania.
5. Karty do głosowania z kandydatami, wybieranymi do Rady w trybie § 7 ust. 1 pkt 1 sporządza się
odrębnie dla każdego okręgu wyborczego.
6. Karty do głosowania pobierane są z Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska w dniu głosowania.
§ 12. 1. Wyboru członków Rady, opisanych § 7 ust. 1 pkt 1, w głosowaniu tajnym przez postawienie znaku
„X” w kratce z lewej strony przy nazwisku tylko jednego kandydata w każdym okręgu wyborczym dokonują
mieszkańcy wpisani w rejestrze wyborczym w danym okręgu głosowania.
2. Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości protokół z głosowania w każdym okręgu,
niezwłocznie po zakończeniu głosowania.
§ 13. Kartę do głosowania uznaje się za nieważną, jeżeli wskutek sprawdzenia oznaczenia obwodowa
komisja wyborcza w danym obwodzie wyborczym stwierdziła, że karta do głosowania nie jest autentyczna.
Karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone.
§ 14. 1. Za nieważny uznaje się głos:
1) oddany na karcie do głosowania, na której wyborca umieścił znak „X” w kratce z lewej strony przy
nazwisku więcej niż jednego kandydata;
2) oddany na karcie do głosowania, na której wyborca nie umieścił znaku „X” w kratce z lewej strony przy
nazwisku żadnego z kandydatów.
2. Wszelkie znaki, wykreślenia, przekreślenia, w tym również i znak „X” postawiony przez wyborcę poza
przeznaczoną na to kratką traktuje się jako dopiski, niewpływające na ważność głosu. Natomiast wszelkie znaki
graficzne naniesione w obrębie kratki, a w szczególności zamazanie kratki czy przekreślenie znaku „X”
w kratce, powodują nieważność głosu.
§ 15. 1. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.
2. Jeżeli na ostatnim miejscu mandatowym znajdzie się kilku kandydatów z tą samą liczbą głosów, komisja
w danym okręgu przeprowadza się losowanie celem wyłonienia członka Rady.
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§ 16. Wójt Gminy Dębnica Kaszubska ogłasza ostateczny wynik wyborów ze wszystkich okręgach
wyborczych niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 dni po otrzymaniu dokumentów, o których mowa w §
12 ust. 2.
§ 17. 1. Wygaśnięcie mandatu członka Rady następuje wskutek:
1) złożenia pisemnej rezygnacji z udziału w Radzie;
2) śmierci;
3) odmowy złożenia ślubowania.
2. Wygaśnięcie mandatu Rada stwierdza w drodze uchwały.
§ 18. 1. W przypadku braku zgłoszeń, w terminie dodatkowym do kandydowania, kandydata może zgłosić
Sołtys wraz z Radą Sołecką. Zgłoszenia należy dokonać na wniosku, stanowiącym załącznik Nr 2 do Statutu.
2. W przypadku braku chętnych do kandydowania do Rady Seniorów, mandat z danego okręgu pozostaje
nieobsadzony z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Jeżeli liczba Radnych Rady Seniorów, o których mowa w § 7 ust. 2 jest mniejsza niż 4, dokonuje się
ponownych wyborów w okręgach nieobsadzonych.
4. Jeżeli w trybie wyborów uzupełniających nie dojdzie do utworzenia Rady, ulega rozwiązaniu, przed
upływem jej kadencji.
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Załącznik nr 1 do Statutu
Rady Seniorów Gminy Dębnica Kaszubska

Numer
okręgu
wyborczeg
o
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Granice okręgu wyborczego
Sołectwo Grabin, miejscowość: Grabin,
Sołectwo Krzywań, miejscowość: Krzywań,
Sołectwo Skarszów Górny, miejscowość: Skarszów Górny,
Sołectwo Skarszów Dolny, miejscowość: Skarszów Dolny.
Sołectwo Dębnica Kaszubska, miejscowość Dębnica Kaszubska ulice:
Akacjowa, Bukowa,Cisowa, Jana III Sobieskiego, Jarzębinowa,
Jaśminowa, Kalinowa, Kasztanowa, Kazimierza Wielkiego, Klonowa, ks.
Antoniego Kani numery od 1 do 5, Skarszewska, Sosnowa, Spacerowa,
Sportowa, Świerkowa, Władysława Sikorskiego, Wysoka.
Sołectwo Dębnica Kaszubska, miejscowość Dębnica Kaszubska ulice:
Bursztynowa, Kamienna, Kowalska, Lipowa, Łąkowa, Malinowa,
Młyńska, Piaskowa, Podgórna, Polna, Żwirowa
oraz miejscowość: Dudzicze.
Sołectwo Dębnica Kaszubska, miejscowość Dębnica Kaszubska ulice:
Basenowa, Chabrowa, Konwaliowa, Kościelna, Królowej Jadwigi, ks.
Antoniego Kani numery parzyste od 6 do 38 oraz numery nieparzyste od
7 do 55, Makowa, Niezapominajkowa, Parkowa, Plac Zielone Wzgórza,
Różana, Strażacka , Tulipanowa, Władysława Jagiełły.
Sołectwo Dębnica Kaszubska, miejscowość Dębnica Kaszubska ulice:
Fabryczna, Przemysłowa.
Sołectwo Dębnica Kaszubska, miejscowość Dębnica Kaszubska ulice:
Brzozowa, Jodłowa, Krótka, Nad Skotawą, Prosta, Słoneczna, Wodna,
Wrzosowa, Zajęcza, ks. Antoniego Kani numery parzyste od 40 do
ostatniego oraz numery nieparzyste od 57 do ostatniego.
Sołectwo Dębnica Kaszubska, miejscowość Dębnica Kaszubska ulice:
Borówkowa, Jagodowa, Kolejowa, Leśna, Pieczarkowa, Polesie,
Poziomkowa , Wójta Jankowskiego, Zielona
oraz miejscowości: Dargacz, Dobrzykowo, Krzynia, Łysomice, Łysomiczki.
Sołectwo Mielno, miejscowość: Mielno,
Sołectwo Podwilczyn, miejscowość: Podwilczyn, Łosinko.
Sołectwo Brzeziniec-Borzęcinko, miejscowości: Borzęcino, Borzęcinko,

Liczba
radnych
wybieranych
w okręgu

1

1

1

1

1

1

1

1
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1

Sołectwo Dobieszewo, miejscowości: Dobieszewo, Dobieszewko, Leśnia,
Sołectwo Łabiszewo, miejscowości: Boguszyce, Łabiszewo,
Sołectwo Podole Małe, miejscowość: Podole Małe,
Sołectwo Żarkowo, miejscowość: Żarkowo.

1

Sołectwo Motarzyno, miejscowości: Goszczyno, Jamrzyno, Motarzyno,
Niemczewo, Ochodza, Spole, Strzegomino.

1

Sołectwo Dobra, miejscowości: Dobra, Dobrzec,
Sołectwo Gogolewo, miejscowość: Gogolewo,
Sołectwo Gogolewko, miejscowości: Gogolewko, Maleniec.

1

Sołectwo Kotowo, miejscowość: Kotowo,
Sołectwo Niepoględzie, miejscowości: Grabówko, Niepoględzie.

1

14

Sołectwo Budowo, miejscowości: Budowo, Budówko.

1

15

Sołectwo Jawory, miejscowość: Jawory,
Sołectwo Gałęzów, miejscowość: Gałęzów.

1

11

12

13
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Załącznik nr 2 do Statutu
Rady Seniorów Gminy Dębnica Kaszubska
Karta zgłoszenia kandydatkę/ kandydata*
Zgłaszający kandydatkę/ kandydata:
( nazwa, siedziba, dane kontaktowe)

Imię (imiona) i nazwisko kandydatkę/ kandydata:

Data urodzenia (wymagany jest rok urodzenia):

Adres zamieszkania kandydatki/ kandydata:

Dane kontaktowe, w tym adres e-mail lub telefon:

Wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Seniorów Gminy Dębnica Kaszubska i jednocześnie wyrażam
zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy w Dębnicy Kaszubskiej, ul. ks. A. Kani 16a, 76-248 Dębnica
Kaszubska, moich danych osobowych zawartych w niniejszej „Karcie zgłoszenia kandydatki/ - kandydata”
w ramach przeprowadzania wyborów do Rady Seniorów Gminy Dębnica Kaszubska oraz zwołania
pierwszego posiedzenia tej Rady.
Prawa i obowiązki osoby wyrażającej zgodę są zamieszczone w klauzuli informacyjnej zamieszczonej
poniżej.
Dębnica Kaszubska, dnia …………………
…………………………………………………
własnoręczny podpis kandydatki/ kandydata
*) Gmina Dębnica Kaszubska – Wójt Gminy Dębnica Kaszubska, jako administrator danych osobowych,
informuje Panią/ Pana, że:
�
podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania zgłoszenia i przechowywania
dokumentacji procedury wyborczej do Rady Seniorów Gminy Dębnica Kaszubska i zwołania pierwszego
posiedzenia tej Rady z Pani/ Pana udziałem;
�
posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
�
podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i c zgodnie z treścią
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);
�
kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska, e-mail:
iod@debnicakaszubska.eu, tel. +48 59 8131 623,;
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�
dane osobowe będą przechowywane przez czas funkcjonowania Rady Seniorów w Dębnicy
Kaszubskiej;
�
ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy w/w ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
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Załącznik nr 3 do Statutu
Rady Seniorów Gminy Dębnica Kaszubska
Karta zgłoszenia kandydatki/ kandydata*
przez grupę co najmniej 30 mieszkańców
Zgłaszający kandydatkę/ kandydata - grupa co najmniej 30 mieszkańców, których potwierdzenia
popierania kandydatki/ kandydata znajdują się w załącznikach do niniejszej karty zgłoszenia

Imię (imiona) i nazwisko kandydatki/ kandydata:

Data urodzenia (wymagany jest rok urodzenia):
Adres zamieszkania kandydatki/ kandydata:

Dane kontaktowe, w tym adres e-mail lub telefon:

Wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Seniorów w Gminie Dębnica Kaszubska i jednocześnie
wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy w Dębnicy Kaszubskiej, ks. A. Kani 16 a, 76 248 Dębnica Kaszubska, moich danych osobowych zawartych w niniejszej „Karcie zgłoszenia kandydatki/ kandydata” w ramach przeprowadzania wyborów do Rady Seniorów w Gminie Dębnica Kaszubska oraz
zwołania pierwszego posiedzenia tej Rady.
Prawa i obowiązki osoby wyrażającej zgodę są zamieszczone w klauzuli informacyjnej zamieszczonej
poniżej.
Dębnica Kaszubska, dnia …………………
…………………………………………………
własnoręczny podpis kandydata/ kandydatki
*) Gmina Dębnica Kaszubska – Wójt Gminy Dębnica Kaszubska, jako administrator danych osobowych,
informuje Panią/ Pana, że:
�
podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania zgłoszenia i przechowywania
dokumentacji procedury wyborczej do Rady Seniorów w Gminie Dębnica Kaszubska i zwołania pierwszego
posiedzenia tej Rady z Pani/ Pana udziałem;
�
posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
�
podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i c zgodnie z treścią
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);
�
kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska: e-mail:
iod@debnicakaszubska.eu, tel. +48 59 8131 623;
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�
dane osobowe będą przechowywane przez czas funkcjonowania Rady Seniorów w Gminie
Dębnica Kaszubska;
�
ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy w/w ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
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Załącznik Nr 4do Statutu
Rady Seniorów Gminy Dębnica Kaszubska
LISTA MIESZKAŃCÓW OKRĘGU WYBORCZEGO NR …......,
POPIERAJĄCYCH KANDYDATA DO RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA
imię (imiona) i nazwisko kandydata: ……………………………………………..
okręg wyborczy …………………………………………………………………………….
lista kolejna nr: 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ …………………………………… (właściwe zakreślić)

LP

IMIĘ (IMIONA)
I NAZWISKO
(DRUKOWANYMI
LITERAMI)

adres zamieszkania
(czytelnie)

wyrażam zgodę na przetwarzanie*
przez Urząd Gminy Dębnica
Kaszubska, ul. ks. A. Kani 16 a, 76248 Dębnica Kaszubska, moich
danych osobowych. zawartych
w liście osób popierających kandydata
do Rady Seniorów Gminy Dębnica
Kaszubska; poparcie i zgodę na
przetwarzanie* potwierdzam
własnoręcznym podpisem

*) Gmina Dębnica Kaszubska – Wójt Gminy Dębnica Kaszubska, jako administrator danych osobowych,
informuje Panią/ Pana, że:
�
podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla przeprowadzenia procedury wyborczej do
Rady Seniorów Gminy Dębnica Kaszubska. Niepodanie danych jest równoznaczne z brakiem poparcia dla
kandydata do Rady Seniorów w Gdańsku.
�
posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
�
podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i c zgodnie z treścią
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);
�
kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska: e-mail:
iod@debnicakaszubska.eu, tel. +48 59 8131 623;
�
dane osobowe będą przechowywane przez czas funkcjonowania Rady Seniorów w Gminie
Dębnica Kaszubska;
�
ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy w/w ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
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Załącznik Nr 5 do Statutu
Rady Seniorów Gminy Dębnica Kaszubska
LISTA RADNYCH
POPIERAJĄCYCH KANDYDATA DO RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA
imię (imiona) i nazwisko kandydata: ……………………………………………..
okręg wyborczy …………………………………………………………………………….
lista kolejna nr: 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ …………………………………… (właściwe zakreślić)

LP

IMIĘ (IMIONA)
I NAZWISKO
(DRUKOWANYMI
LITERAMI)

adres zamieszkania
(czytelnie)

wyrażam zgodę na przetwarzanie*
przez Urząd Gminy Dębnica
Kaszubska, ul. ks. A. Kani 16 a, 76248 Dębnica Kaszubska, moich
danych osobowych. zawartych
w liście osób popierających kandydata
do Rady Seniorów Gminy Dębnica
Kaszubska; poparcie i zgodę na
przetwarzanie* potwierdzam
własnoręcznym podpisem

*) Gmina Dębnica Kaszubska – Wójt Gminy Dębnica Kaszubska, jako administrator danych osobowych,
informuje Panią/ Pana, że:
�
podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla przeprowadzenia procedury wyborczej do
Rady Seniorów Gminy Dębnica Kaszubska. Niepodanie danych jest równoznaczne z brakiem poparcia dla
kandydata do Rady Seniorów w Gdańsku.
�
posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
�
podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i c zgodnie z treścią
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);
�
kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska: e-mail:
iod@debnicakaszubska.eu, tel. +48 59 8131 623;
�
dane osobowe będą przechowywane przez czas funkcjonowania Rady Seniorów w Gminie
Dębnica Kaszubska;
�
ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy w/w ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

