
 Zarządzenie Nr 316/2022 

Burmistrza Miasta Lublińca 

z dnia 14 października 2022 r. 

 

w sprawie ustalenia terminu wyborów, kalendarza wyborczego, wzorów druków związanych  

z przystąpieniem do wyborów oraz miejsca przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady 

Miasta Lublińca kadencji 2022-2024 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., 

poz. 559 z późn. zm.) oraz § 37 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca, stanowiącego załącznik 

do uchwały Nr 575/L/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie nadania 

Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2022 r., poz. 5662) zarządzam, co 

następuje: 

 

§ 1. 

1. Ustala się termin przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca kadencji 

2022-2024, na dzień 10 listopada 2022 r. 

2. Wybory odbędą się w lokalu wyborczym w Miejskim Domu Kultury przy ul. Plebiscytowej 9  

w Lublińcu, w godzinach 10:00 – 18:00. 

 

§ 2. 

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy dla 

wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego 

zarządzenia. 

 

§ 3. 

W wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca ustala się następujące wzory druków 

związanych z przystąpieniem do wyborów: 

1) formularz zgłoszenia kandydata w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca z listą 

poparcia, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia; 

2) wzór oświadczenia ucznia/studenta o wyrażeniu zgody na kandydowanie na radnego  

i członkostwo w Młodzieżowej Radzie Miasta Lublińca, stanowiący załącznik Nr 3 do 

niniejszego zarządzenia; 

3) wzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego kandydata o wyrażeniu 

zgody na jego kandydowanie i członkostwo w Młodzieżowej Radzie Miasta Lublińca, 

stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 4. 

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na formularzu zgłoszeniowym (załącznik Nr 2) wraz ze wzorem 

oświadczenia (załącznik Nr 3, a w przypadku niepełnoletniego ucznia/studenta dodatkowo załącznik 

Nr 4), dostępnymi w Urzędzie Miejskim w Lublińcu, w szkołach/zespołach szkół funkcjonujących 

na terenie Miasta Lublińca lub pobranymi ze strony internetowej www.lubliniec.eu w zakładce: Dla 

Mieszkańców - Rady Społeczne – Młodzieżowa Rada Miasta Lublińca – Kadencja 2022-2024.  

 

§ 5. 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik Nr 2) wraz ze wzorem oświadczenia (załącznik Nr 

3, a w przypadku niepełnoletniego ucznia/studenta dodatkowo załącznik Nr 4) przyjmuje Komisja 

Wyborcza za pośrednictwem dziennika podawczego w Urzędzie Miejskim w Lublińcu (parter 

budynku) przy ul. Paderewskiego 5, od poniedziałku do piątku, w godz. pracy urzędu lub drogą 

elektroniczną – skan wypełnionych dokumentów należy przesłać na adres e-mail: ngo6@lubliniec.pl, 

w terminie od dnia 17 października do dnia 24 października 2022 r. 

 

 

http://www.lubliniec.eu/
mailto:ngo6@lubliniec.pl


§ 6. 

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Miejskiego w Lublińcu oraz podlega ogłoszeniu w szkołach/zespołach szkół 

funkcjonujących na terenie Miasta Lublińca, na stronie internetowej www.lubliniec.eu oraz na portalu 

społecznościowym pod linkiem https://www.facebook.com/MiastoLubliniecOfficial.   

 

§ 7. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Dialogu Obywatelskiego. 

 

§ 8. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Burmistrz Miasta Lublińca 

 

                                                                                                                       Edward Maniura 

http://www.lubliniec.eu/

