
Zarządzenie Nr 1/2022  

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tarnowie 

z dnia 5 stycznia 2022 r. 

w sprawie wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej  

w Tarnowie VII kadencji na lata 2022 – 2025 

 

 Na podstawie § 6 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Tarnowie stanowiącego 

załącznik do uchwały Nr LVI/547/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie Statutu 

Młodzieżowej Rady Miejskiej w Tarnowie (Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 7472), zarządzam,  

co następuje: 

 

§ 1. 1. Zarządza się wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Tarnowie VII 

kadencji na lata 2022 – 2025. 

2. Ustala się termin przeprowadzenia wyborów, o których mowa w ust. 1 w dniach od 1 do 14 

marca 2022 r. przy czym głosowanie (wybór) w danym podmiocie odbywa się tylko w 

jednym dniu przypadającym we wskazanym okresie, ustalonym przez samorządy szkolne, 

samorządy studenckie oraz organizacje pozarządowe, podanym do publicznej wiadomości 

wyborcom w terminie do 14 stycznia 2022 r. O ustalonym terminie przeprowadzenia 

głosowania (wyboru) samorządy szkolne, samorządy studenckie oraz organizacje 

pozarządowe informują także Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tarnowie.  

3. Określa się dni, w których upływają terminy wykonania poszczególnych czynności 

wyborczych (kalendarz wyborczy) jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

4. Określa się wzory dokumentów wyborczych w wyborach przeprowadzanych w szkołach 

ponadpodstawowych jak w załącznikach nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Tarnowie odbędą się na podstawie 

Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Tarnowie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 

LVI/547/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie Statutu 

Młodzieżowej Rady Miejskiej w Tarnowie (Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 7472), zwanego dalej 

„Statutem”. 

 

§ 3. Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Tarnowie przeprowadza się:  

1) w szkołach ponadpodstawowych publicznych i niepublicznych, mających swą siedzibę  

w Tarnowie, zgodnie z podziałem Gminy Miasta Tarnowa na okręgi wyborcze  

w wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Tarnowie, określonym w załączniku  

do  Statutu, 

2) w publicznych i niepublicznych szkołach wyższych, mających siedzibę w Tarnowie,   

3) w organizacjach pozarządowych, których zadaniem statutowym jest działanie na rzecz 

dzieci i młodzieży mających siedzibę lub oddział w Tarnowie.  

 

§ 4. Podmioty, w których przeprowadza się wybory określone w § 3 niniejszego 

zarządzenia w klauzulach informacyjnych dotyczących przetwarzania danych osobowych 

umieszczają informację, że dane osób wskazanych w protokole lub w informacji o wynikach 

wyborów będą przekazane Gminie Miasta Tarnowa. 

 

 § 5. W informacji o wynikach wyborów składanych przez samorządy studenckie  

i organizacje pozarządowe musi być zawarte oświadczenie, że radny spełnia warunki 

określone odpowiednio w  § 18 i § 19  Statutu.  

 



 § 6. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie  

w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasta Tarnowa. 

 

 § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

w Tarnowie  

 

Jakub Kwaśny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 do zarządzenia  Nr 1/2022  

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tarnowie 

z dnia 5 stycznia 2022 r.  

 

Harmonogram poszczególnych czynności w wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej 

VII kadencji 2022 – 2025  

(Kalendarz wyborczy) 

 

Termin wykonania czynności  

wyborczych 
Treść czynności wyborczych 

do 14 stycznia 2022 r. 

podanie  przez samorządy szkolne, samorządy 

studenckie oraz organizacje pozarządowe do 

publicznej wiadomości wyborców, informacji  

o ustalonym przez nie terminie przeprowadzenia 

głosowania (wyboru) i jego zasadach oraz 

przekazanie ustalonego terminu Przewodniczącemu 

Rady Miejskiej w Tarnowie 

do 2 lutego 2022 r.  zgłaszanie się kandydatów na radnych* 

do 7 lutego 2022 r.  

weryfikacja przez samorządy szkolne, samorządy 

studenckie oraz organizacje pozarządowe  zgłoszeń 

kandydatów i ustalenie listy kandydatów w 

wyborach*  

od 8 do 28 lutego 2022 r.  kampania wyborcza  

28 lutego 2022 r.  

druk  przez samorządy szkolne, samorządy 

studenckie oraz organizacje pozarządowe kart do 

głosowania*  

do 28 lutego 2022 r. 

sporządzenie przez samorządy szkolne, samorządy 

studenckie oraz organizacje pozarządowe spisu 

wyborców*  

od 1 do 14 marca 2022 r. 

przeprowadzenie głosowania (wyboru), przy 

czym głosowanie (wybór) odbywa się w jednym 

dniu przypadającym we wskazanym okresie, 

ustalonym przez samorządy szkolne, samorządy 

studenckie oraz organizacje pozarządowe 

podanym do publicznej wiadomości  

 

do 16 marca 2022 r. do godz. 15.00 

przekazanie  Przewodniczącemu Rady Miejskiej  

w Tarnowie  protokołów lub informacji o wynikach 

wyborów przez samorządy szkolne, samorządy 

studenckie oraz organizacje pozarządowe  



 

* W przypadku samorządów studenckich i organizacji pozarządowych, jeżeli dana czynność 

ich dotyczy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od 17 do 22 marca 2022 r. 

przeprowadzenie głosowania uzupełniającego,  

o którym mowa w § 13 Statutu oraz przekazanie 

Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Tarnowie 

dokumentacji z głosowania uzupełniającego 

do 7 kwietnia 2022 r. 

ustalenie listy osób, które objęły mandat radnego w 

wyniku przeprowadzonych wyborów,  

podanie do publicznej wiadomości składu 

Młodzieżowej Rady Miejskiej w Tarnowie   



Załącznik Nr 2 do zarządzenia  Nr 1/2022  

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tarnowie 

z dnia 5 stycznia 2022 r.  

 

WZÓR PROTOKOŁU 

 

Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Tarnowie 

 zarządzone w terminie od 1 do 14 marca 2022 r. 

 

…………………………………………………………………………… 

(nazwa i adres szkoły (zespołu) lub szkół (zespołów) tworzących okręg wyborczy) 

 

 

Okręg wyborczy nr………………. 

Protokół głosowania w okręgu wyborczym 

Głosowanie odbywało się w dniu……………….. 

 

I. Rozliczenie kart do głosowania. 

1. Liczba wszystkich uczniów szkoły (zespołu) lub szkół (zespołów) tworzących dany okręg 

wyborczy: ………………………………………………………………………….…………… 

2. Liczba kart do głosowania otrzymanych przez samorząd szkolny przeprowadzający wybory  

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

3. Liczba wyborców którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie uczniów 

posiadających czynne prawo wyborcze) ………………………………………………………. 

4. Liczba nie wykorzystanych kart do głosowania ………………………………………….… 

 

Uwaga! Suma liczb z poz. 3 i 4 powinna być równa liczbie poz. 2. Przyczynę ewentualnej 

różnicy należy wyjaśnić w części III protokołu w poz. 1. 

 

II. Ustalenie wyników głosowania. 

5. Liczba kart do głosowania wyjętych z urny ………………………………………………... 

6. Liczba kart nieważnych (sporządzonych niezgodnie z ustalonym wzorem lub nie 

opatrzonych pieczęcią szkoły, której samorząd przeprowadza wybory) ………………………. 

7. Liczba kart ważnych ………………………………………………………………………… 

 

Uwaga! Liczb z poz. 5 powinna być równa liczbie z poz. 3. Przyczynę ewentualnej 

różnicy należy wyjaśnić w części III protokołu w poz. 2. 

 

8. Liczba głosów nieważnych: ….……………………………………………………..……… 

9. Liczba głosów ważnych: …………………………………………………………………… 

 

Uwaga! Suma liczb z poz. 8 i 9 musi być równa liczbie z poz. 7. 

 

 

 



10. Liczba głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów: 

Nazwisko i imię *) Liczba głosów 

1) ………………………………… ………………………………………………….………… 

2) ………………………………… …………………………………………………………… 

3) ………………………………… ……………………………………………….…………… 

4) ………………………………… …………………………………………………………… 

5) ………………………………… ……………………………………………………….…… 

6) ………………………………… ……………………………………………………….…… 

 

Uwaga! Suma liczb z poz. 10 musi być równa liczbie z poz. 9. 

 

11. Do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Tarnowie został/-a wybrany/ -a ……………………  

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

    imię i nazwisko, liczba głosów ważnych 

 

III. Uwagi i wyjaśnienia. 

1. Wyjaśnienie przyczyny ewentualnej różnicy między sumą liczb z poz. 3 i 4 a liczbą z poz. 

2: 

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

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

2. Wyjaśnienie przyczyny ewentualnej różnicy między liczbą z poz. 5 a liczbą z poz. 3: 

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

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

 

Przy sporządzaniu protokołu obecni byli przedstawiciele samorządu szkoły 

przeprowadzającego wybory: 

                         Nazwisko i imię                                                                   Podpis 

1) ……………………………….……………………… …………………………….…..…… 

2) ……………………………………….……………… ……………………………………… 

3) ……………………………………….……………… ……………………………………… 

4) …………………………………….………………… ……………………………………… 

5) …………………………………..…………………… ………………………………...…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) kolejność alfabetyczna 

 

 

 

 



Załącznik Nr 3 do zarządzenia  Nr 1/2022  

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tarnowie 

z dnia 5 stycznia 2022 r.  

 

 

WZÓR karty do głosowania 

 

 

Okręg wyborczy nr….. 

 

w wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Tarnowie 

 

KARTA DO GŁOSOWANIA 

w wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Tarnowie VII kadencji  

na lata 2022-2025  przeprowadzonych w dniu ………………. 

 

Lista kandydatów na radnych *) 

 

1.  Nazwisko i imię   

2.  Nazwisko i imię  

3.  Nazwisko i imię  

4.  Nazwisko i imię  

5.  Nazwisko i imię 

6.  Nazwisko i imię  

7.  Nazwisko i imię  

8.  Nazwisko i imię  

9.  Nazwisko i imię  

10.  Nazwisko i imię  

 

INFORMACJA 

Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak ,,X” w rubryce z prawej strony 

obok imienia i nazwiska kandydata. 

 

 

 

 

….………………………………………… 

(pieczęć szkoły, której samorząd przeprowadza wybory) 

 

 

 

*) należy wymienić kandydatów na radnych w kolejności alfabetycznej 
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