
Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka
ul. Powstania Warszawskiego 1

32-020 Wieliczka
woj. małopolskie

 

ZARZĄDZENIE NR 269/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie wyborów Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce

Na podstawie art. 30, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2019 r., 
poz. 506 z późn. zm.) oraz § 17 oraz § 20, ust. 5 - 6a Statutu Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce stanowiącego 
załącznik do uchwały Nr XL/541/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie powołania 
Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2014 r., poz. 194 z późn. zm.), zarządzam, co 
następuje:

§ 1. 

1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów do Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce, zwanej dalej Radą, do dnia 
31 grudnia 2019 r.

2. Wybory 11 przedstawicieli seniorów oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, 
zostaną przeprowadzone przez Zgromadzenie Seniorów na zasadach określonych w § 20 Statutu Gminnej Rady 
Seniorów w Wieliczce stanowiącego załącznik do uchwały Nr XL/541/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce 
z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce (Dz. Urz. Woj. Mał. 
z 2014 r., poz. 194 z późn. zm.), które zwołuje się na dzień 6 grudnia 2019 r. na godz. 17.00 w sali Magistrat 
Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1.

3. Rada Miejska w Wieliczce wskaże swoich Przedstawicieli do Rady w drodze uchwały w trybie określonym 
w § 19 Statutu Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce w terminie do dnia 20 grudnia 2019 r.

4. Przedstawiciele Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka do Rady zostaną wskazani przez Burmistrza odrębnym 
zarządzeniem do dnia 30 grudnia 2019 r.

§ 2. 

Obwieszczenie o wyborach do Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
zarządzenia.

§ 3. 

Wzór zgłoszenia członków Zgromadzenia Seniorów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 

Wskazuje się Agnieszkę Szczepaniak, Zastępcę Burmistzra Miasta i Gminy Wieliczka ds. Społecznych, na 
Prowadzącego Obrady Zgromadzenia Seniorów.

§ 5. 

1. Powołuje się Komisję do spraw przeprowadzenia wyborów członków Gminnej Rady Seniorów, zwaną dalej 
Komisją, w składzie:

1) Przewodniczący Komisji - Adam Marek Panuś, Sekretarz Gminy Wieliczka;

2) Członek Komisji - Dominika Chylińska, Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Wieliczce;
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3) Członek Komisji - Magdalena Golonka, Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Komunikacji 
Społecznej Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce.

2. Upoważniam Przewodniczącego oraz członków Komisji do przetwarzania danych osobowych w zakresie 
niezbędnym do należytego wykonywania obowiązków w ramach prac komisji.

3. Przewodniczący oraz członkowie Komisji są uprawnieni i zobowiązani do przetwarzania danych osobowych na 
potrzeby należytego wykonywania obowiązków w ramach prac komisji.

4. Przewodniczący oraz członkowie Komisji są zobowiązani do zachowania w tajemnicy danych osobowych, 
które przetwarzają w związku z wykonywaniem obowiązków w komisji.

§ 6. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 października 2019 r.

  

 
Burmistrz

Artur Kozioł
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 269/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka
z dnia 30 października 2019 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka
z dnia  30 października 2019r.

o wyborach do Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce

1. Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka ogłasza, że:

1) wybory do Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce przeprowadza się do dnia 31 grudnia 2019 r.

2) wybory 11 przedstawicieli seniorów oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, 
zostaną przeprowadzone przez Zgromadzenie Seniorów spośród swoich członków na zasadach określonych 
w § 20 Statutu Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XL/541/2013 
Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów 
w Wieliczce (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2014 r., poz. 194 z późn. zm.), które zwołuje się na dzień 5 grudnia 
2019 r., na godz. 17.00, w sali Magistrat Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania 
Warszawskiego 1.

2. Ustala się następujące terminy wykonania czynności wyborczych (kalendarz wyborczy):

1) do dnia 22 listopada 2019 r., zgłaszanie członków Zgromadzenia Seniorów przez uprawnione 
osoby i podmioty do Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka, na 
Dziennik Podawczy Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. 
Powstania Warszawskiego 1, w godzinach urzędowania;

2) do dnia 29 listopada 2019 r. weryfikacja zgłoszeń określonych w pkt. 1 – w zakresie 
spełnienia wymogów zawartych w § 20 Statutu Gminnej Rady 
Seniorów w Wieliczce, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 
XL/541/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 grudnia 
2013 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów 
w Wieliczce (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2014 r., poz. 194 z późn. 
zm.);

3) dnia 6 grudnia 2019 r.,
godz. 17.00 

w sali Magistrat Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, 
ul. Powstania Warszawskiego 1 - Zgromadzenie Seniorów w celu 
przeprowadzenia wyborów 11 przedstawicieli Seniorów do 
Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce;

4) do dnia 20 grudnia 2019 r. wskazanie przedstawicieli Rady Miejskiej w Wieliczce 
do Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce;

5) do dnia 30 grudnia 2019 r. wskazanie przedstawicieli Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka 
do Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce;

6) do dnia 31 grudnia 2019 r. podanie do publicznej wiadomości wyników wyborów 
do Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce.

3. Statut Gminnej Rady Seniorów oraz wzory dokumentów dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy w Wieliczce, 
ul. Powstania Warszawskiego 1, na stronie www.wieliczka.eu oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 
Wieliczka.

  

 
Burmistrz

Artur Kozioł
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 269/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka
z dnia 30 października 2019 r.

Wzór zgłoszenia członka Zgromadzenia Seniorów

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY WIELICZKA

ZGŁOSZENIE CZŁONKA ZGROMADZENIA SENIORÓW

CZĘŚĆ A

OŚWIADCZENIE ZGŁASZENEGO CZŁONKA ZGROMADZENIA SENIORÓW

(Osoba zgłaszana musi spełniać następujące warunki:

- ukończony 60. rok życia,

- zameldowanie na terenie Gminy Wieliczka.

Uwaga! Członkami Zgromadzenia Seniorów, nie mogą być:

- Radni Rady Miejskiej w Wieliczce,

- członkowie organów jednostek pomocniczych Gminy Wieliczka,

- pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce.)

Ja, niżej podpisany/a, wyrażając zgodę na pełnienie funkcji Przedstawiciela Seniorów - Członka 
Zgromadzenia Seniorów, równocześnie oświadczam, że:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO −zostałem poinformowany/a, że:

1. Administrator Danych

Administratorem moich danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka z siedzibą 
w Wieliczce, 32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1, email: magistrat@wieliczka.eu, tel.  +48 
12 26 34 100.

2. Inspektor Ochrony Danych

W sprawach ochrony moich danych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony 
Danych pod adresem e-mail iod@wieliczka.eu oraz pod numerem telefonu +48 500 610 605.

3. Cele i podstawy przetwarzania

Administrator będzie przetwarzał moje dane osobowe w celu realizacji zadania własnego Gminy jakim 
w tym przypadku jest tworzenie uwarunkowań sprzyjających solidarności międzypokoleniowej oraz 
warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej w związku 
z art. 5c ust. 1-5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2019 r., 
poz. 506 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr Xl/541/2013 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 grudnia 2013 r. 
w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2014 r., poz. 194 z późn. 
zm.). Podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit e RODO.

4. Odbiorcy danych
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Moje dane osobowe mogą być udostępniane osobom występującym o udzielenie informacji publicznej 
w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj.: Dz. U. z 2019 r., 
poz. 1429), ponadto odbiorcami moich danych mogą być podmioty, które przetwarzają dane osobowe 
w imieniu Administratora na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania 
danych osobowych m.in. firmom informatycznym, hostingowym, prawniczym,  firmom zajmującym się 
ochroną danych osobowych, oprócz tego Administrator może zostać zobowiązany np. na podstawie przepisu 
prawa do udostępnienia moich danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym

5. Okres przechowywania danych

Moje dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach 
archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących 
archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora - Rzeczowy Wykaz Akt lub bezpośrednio 
z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj.: Dz. U z 2019 r., 
poz. 553 z późn. zm.).

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiadam prawo do:

1) prawo dostępu do moich danych osobowych na podstawie art. 15 RODO;

2) prawo do sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 RODO;

3) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 
przypadków na podstawie art. 18 RODO;

4) na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem:

a) ust. 3 lit b RODO tj. konieczności wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na 
mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator,

b) ust. 3 lit d RODO, gdyż dalsze przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie 
publicznym,

c) ust. 3 lit e RODO, gdyż dane osobowe mogą być niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

5) prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21;

6) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie 
moich danych osobowych narusza przepisy RODO.

7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów przetwarzania.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 
profilowania.

Imię i nazwisko
osoby zgłaszanej PESEL Adres zameldowania nr telefonu, 

e-mail
Podpis

osoby zgłaszanej

(Uwaga! Do CZĘŚCI A należy dołączyć CZĘŚĆ B - w przypadku zgłoszenia przez innych seniorów lub 
CZĘŚĆ C w przypadku zgłoszenia przez podmioty działające na rzecz osób starszych).
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CZĘŚĆ B

OSOBY POPIERAJĄCE ZGŁASZONEGO CZŁONKA ZGROMADZENIA SENIORÓW

(Co najmniej 25 seniorów, tj. osób, które ukończyły 60 rok życia, zameldowane na terenie Gminy Wieliczka.

Uwaga! CZĘŚĆ B należy wypełnić tylko w przypadku zgłoszenia przez innych seniorów. W przypadku 
zgłoszenia przez podmioty działające na rzecz osób starszych należy wypełnić i załączyć tylko CZĘŚĆ C.

Uwaga! Senior może udzielić poparcia nie więcej niż 1 przedstawicielowi seniorów. Udzielenie poparcia 
przez tego samego seniora więcej niż 1 przedstawicielowi seniorów skutkuje nieuwzględnieniem głosu poparcia 
tego seniora dla wszystkich zgłoszonych przedstawicieli seniorów.

Uwaga! W przypadku dołączenia więcej niż 1 listy osób popierających należy wpisać kolejny numer strony 
listy pod tabelą z podpisami. Listy nie zawierające poniższej klauzuli RODO nie będą uwzględniane.)

Ja, niżej podpisany/a, udzielając poparcia dla Przedstawiciela Seniorów - Członka Zgromadzenia Seniorów, 
równocześnie oświadczam, że:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − zostałem poinformowany/a, że:

1. Administrator Danych

Administratorem moich danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka z siedzibą 
w Wieliczce, 32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1, email: magistrat@wieliczka.eu, tel.  +48 
12 26 34 100.

2. Inspektor Ochrony Danych

W sprawach ochrony moich danych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony 
Danych pod adresem e-mail iod@wieliczka.eu oraz pod numerem telefonu +48 500 610 605.

3. Cele i podstawy przetwarzania

Administrator będzie przetwarzał moje dane osobowe w celu weryfikacji czy poparcie dla 
Przedstawiciela Seniorów - Członka Zgromadzenia Seniorów zostało udzielone przez mieszkańca Gminy 
Wieliczka, który ukończył 60 rok życia w związku z art. 5c ust. 1-5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr Xl/541/2013 Rady 
Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce 
(Dz. Urz. Woj. Mał. z 2014 r., poz. 194 z późn. zm.). Podstawą prawną przetwarzania moich danych 
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit e RODO.

4. Odbiorcy danych

Moje dane osobowe mogą być udostępniane osobom występującym o udzielenie informacji publicznej 
w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, ponadto odbiorcami 
moich danych mogą być podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na 
podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych m.in. firmom 
informatycznym, hostingowym, prawniczym,  firmom zajmującym się ochroną danych osobowych, oprócz 
tego Administrator może zostać zobowiązany np. na podstawie przepisu prawa do udostępnienia moich 
danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym.

5. Okres przechowywania danych

Moje dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach 
archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących 
archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora - Rzeczowy Wykaz Akt lub bezpośrednio 
z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj.: Dz. U z 2019 r., 
poz. 553 z późn. zm.).

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiadam prawo do:
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1) prawo dostępu do moich danych osobowych na podstawie art. 15 RODO;

2) prawo do sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 RODO;

3) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 
przypadków na podstawie art. 18 RODO;

4) na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem:

a) ust. 3 lit b RODO tj. konieczności wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na 
mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator,

b) ust. 3 lit d RODO, gdyż dalsze przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie 
publicznym,

c) ust. 3 lit e RODO, gdyż dane osobowe mogą być niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

5) prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21;

6) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie 
moich danych osobowych narusza przepisy RODO.

7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów przetwarzania.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 
profilowania.

Lp. Imię i nazwisko
osoby popierającej PESEL Adres 

zameldowania Podpis

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Id: 3B24603E-E4FD-4BC1-8E2D-BCFC62C84F62. Podpisany Strona 7 z 9



22.

23.

24.

25.

……………………
Nr strony listy

Id: 3B24603E-E4FD-4BC1-8E2D-BCFC62C84F62. Podpisany Strona 8 z 9



CZĘŚĆ C

PODMIOT POPIERAJĄCY ZGŁASZONEGO CZŁONKA ZGROMADZENIA SENIORÓW

(Podmiotami działającymi na rzecz osób starszych są wyłącznie podmioty prowadzące uniwersytety trzeciego 
wieku i kluby seniora oraz organizacje pozarządowe, które posiadają swoim statucie zapis o działalności na 
rzecz osób starszych.

Uwaga! Podmiot działający na rzecz osób starszych może zgłosić 1 przedstawiciela.

Uwaga! CZĘŚĆ C należy wypełnić tylko w przypadku zgłoszenia przez podmiot działający na rzecz osób 
starszych. W przypadku zgłoszenia przez innych seniorów należy wypełnić i załączyć tylko CZĘŚĆ B.)

Nazwa podmiotu 
zgłaszającego przedstawiciela

Siedziba podmiotu 
zgłaszającego

Podpis(y) przedstawiciela(i) podmiotu 
uprawnionego(ych) do składania w jego imieniu 

oświadczeń woli

Obligatoryjnym załącznikiem do zgłoszenia przez podmiot działający na rzecz osób starszych jest dokument 
świadczący o prowadzeniu przez podmiot uniwersytetu trzeciego wieku lub klubu seniora, ewentualnie 
w przypadku organizacji pozarządowej odpis statutu i odpis z właściwego rejestru.

Załączniki:

- dokument świadczący o prowadzeniu przez podmiot uniwersytetu trzeciego wieku lub klubu seniora,*

- odpis statutu,*

- odpis z właściwego rejestru.*

* niepotrzebne skreślić.
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