
  

 

 

 

 

 

Wykaz okręgów wyborczych 

Nr okręgu 
wyborczego 

Granice okręgu wyborczego 
Liczba 

uczniów  

Liczba 
wybieranych 

radnych 

1 
Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza  
w Starych Babicach 

789 3 

2 Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli 585 3 

3 Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych  309 1 

4 Szkoła Podstawowa w Borzęcinie Dużym  333 1 

5 Edulab - Niepubliczna Szkoła Podstawowa 194 1 

6 
BIG BEN Niepubliczna Polsko Brytyjska Szkoła 
Podstawowa im. gen. Władysława Andersa 

76 1 

7 

Gmina Stare Babice  
– uczniowie zamieszkali na terenie gminy Stare 
Babice, uczęszczający do szkół podstawowych 
poza trenem gminy oraz uczniowie szkół 
ponadpodstawowych 

                       5  

 

 

 
 
 
 
 

 

  



 

 

Załącznik Nr 3 
do Zarządzenia  Nr 209/2021           

Wójta Gminy Stare Babice  
z dnia 8 października 2021 r.  

 
Formularz zgłoszeniowy kandydata/kandydatki  

na radnego Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice 

 
 

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………. 

Data urodzenia ……………………………………………………………………. 

Miejsce zamieszkania ……………………………………………………………………. 

Nr okręgu wyborczego ……………………………………………………………………. 

e-mail  ……………………………………………………………………. 

Nazwa szkoły  ……………………………………………………………………. 

Klasa ……………………………………………………………………. 

 
  



 

 

Załącznik Nr 4 
do Zarządzenia  Nr 209/2021           

Wójta Gminy Stare Babice  
z dnia 8 października 2021 r.  

 

Lista poparcia kandydata na radnego  
Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice  

 

Popieram kandydaturę ……………………….……………….……………………………….. 
(imię i nazwisko kandydata) 

Zgłaszanego/-ej w Okręgu Wyborczym Nr ……..  w wyborach do Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice, 

zarządzonych na dzień 28 października 2021 r.  

Lp. Imię i nazwisko ucznia  
Miejsce 
zamieszkania  

Szkoła/Klasa Podpis  

1. 
    

2. 
    

3. 
    

4. 
    

5. 
    

6. 
    

7. 
    

8. 
    

9. 
    

10. 
    

  



 

 

Załącznik Nr 5 
do Zarządzenia  Nr 209/2021           

Wójta Gminy Stare Babice  
z dnia 8 października 2021 r.  

Oświadczenie pełnoletniego kandydata  
na radnego Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice 

 

Ja …….………………………………………………………………………………., urodzony/a/ …………………………………...… 
(imię i nazwisko kandydata)                                                                                                     (data urodzenia) 

zamieszkały/a/ …………………………………….……………………………………………………………………………………….. 
 (adres zamieszkania) 
nr telefonu ………………………………………………… 

uczący /a/ się w szkole …………………………………………………………………………………………… 

(podać pełną nazwę szkoły) 

w klasie …………………… . 
 
wyrażam zgodę na: 

1) kandydowanie do Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice; 
2) udział w pracach Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice. 

 
……………………………………………………… 

 (własnoręczny podpis) 

Oświadczam, że: 
zapoznałem/-am się z treścią Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice i akceptuję jego postanowienia. 
 ……………………………………………………..  
 (własnoręczny podpis) 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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 (Dz. Urz. EU L 119 z 04.05.2016 
r.) zwanego RODO: 
 
□ Wyrażam zgodę               □ Nie wyrażam zgody                    (zaznaczyć właściwe) 
na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia wyborów oraz uczestnictwa w pracach 
Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice, a także możliwości kontaktowania się ze mną w sprawach 
związanych z jej pracami. Oświadczam, że zobowiązuję się do informowania na bieżąco o zmianie ww. 
danych. 
 
□ Wyrażam zgodę               □ Nie wyrażam zgody                    (zaznaczyć właściwe) 
na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku przez Gminę Stare Babice tzn.: zdjęć zarejestrowanych 
(utrwalonych) w celu informowania i promocji działalności Młodzieżowej Rady Gminy bez konieczności 
każdorazowego ich zatwierdzania. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż zdjęcia mogą zostać 
umieszczone na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych administrowanych przez Gminę 
Stare Babice. 
Zrzekam się wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie względem Gminy z tytułu wykorzystania 
wizerunku. Jestem w pełni świadoma/świadomy złożonego oświadczenia. 
 
       ……………………………………………………. 

                                                                                                    (data i własnoręczny podpis) 



 

 

 
 
 
Jednocześnie informuję, że zapoznałem/-am się z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych 
osobowych na podstawie 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 (ogólnego rozporządzenia  o 
ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania moich danych 
osobowych, prawie dostępu do treści danych, prawie ich poprawiania oraz o obowiązku podania danych i 
konsekwencjach ich niepodania, a także o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, gdy uznamy, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego 
Rozporządzenia. 
Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody wynikającej z art.6 ust. 1 lit a RODO w celu 
przeprowadzenia wyborów i udziału w pracach Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice. Zgoda jest 
dobrowolna i może być w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody będzie skutkowało brakiem 
możliwości kandydowania oraz w przypadku wyboru – udziału w pracach Młodzieżowej Rady Gminy Stare 
Babice. 
Ogólna klauzula informacyjna dostępna jest na stronie Gminy. 
 

 

……………………………………              ………………………………….……… 
           (Miejscowość, data)                                                           (Własnoręczny podpis) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik Nr 6 
do Zarządzenia  Nr 209/2021           

Wójta Gminy Stare Babice  
z dnia 8 października 2021 r.  

Oświadczenie o wyrażeniu zgody Rodzica / opiekuna prawnego 
małoletniego kandydata na radnego Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice  

 
Ja …………………………………………………………………………………………………………………………..,  
 (imię i nazwisko kandydata)   
zamieszkały/a/ …………………………………………………………………………………………………….… 
 (adres zamieszkania) 
nr telefonu …………………………………………………. 

będący /a/ Rodzicem/Opiekunem Prawnym ucznia/uczennicy  

……………………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko ucznia) 

niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę: 

1) na kandydowanie mojego dziecka / podopiecznego do Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice oraz  
2) na jego/jej udział w pracach Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice. 

 
……………………………………………………… 
       (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

Oświadczam, że: 

1) zapoznałem/łam się z treścią Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice  
i akceptuję jego postanowienia; 

2) biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka/podopiecznego podczas dojazdów na 
sesję Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice.     

 

 ……………………………………………………..  
        (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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 (Dz. Urz. EU L 119 z 04.05.2016 

r.) zwanego RODO: 

□ Wyrażam zgodę               □ Nie wyrażam zgody                    (zaznaczyć właściwe) 

na przetwarzanie moich danych osobowych oraz mojego dziecka w celu przeprowadzenia wyborów oraz 
uczestnictwa w pracach Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice, a także możliwości kontaktowania się ze 
mną w sprawach związanych z jej pracami. Oświadczam, że zobowiązuję się do informowania na bieżąco o 
zmianie ww. danych. 
 

 

 

 



 

 

 

 

□ Wyrażam zgodę               □ Nie wyrażam zgody                    (zaznaczyć właściwe) 

na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka przez Gminę Stare Babice tzn.: zdjęć 

zarejestrowanych (utrwalonych) w celu informowania i promocji działalności Młodzieżowej Rady Gminy bez 

konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż zdjęcia mogą 

zostać umieszczone na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych administrowanych przez 

Gminę Stare Babice. 

Zrzekam się wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie względem Gminy z tytułu wykorzystania 
wizerunku. Jestem w pełni świadoma/świadomy złożonego oświadczenia. 
 

       ……………………………………………………. 
                                                                                                    (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

Jednocześnie informuję, że zapoznałem/-am się z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych 

osobowych na podstawie 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 (ogólnego rozporządzenia  o 

ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania moich danych 

osobowych oraz danych mojego dziecka, prawie dostępu do treści danych, prawie ich poprawiania oraz o 

obowiązku podania danych i konsekwencjach ich niepodania, a także o prawie wniesienia skargi do organu 

nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznamy, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia. 

Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody wynikającej z art.6 ust. 1 lit a RODO w celu 

przeprowadzenia wyborów i udziału w pracach Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice. Zgoda jest 

dobrowolna i może być w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody będzie skutkowało brakiem 

możliwości kandydowania oraz w przypadku wyboru – udziału w pracach Młodzieżowej Rady Gminy Stare 

Babice. 

Ogólna klauzula informacyjna dostępna jest na stronie Gminy. 

 

…………………………………      …………..…………………………..………… 
       (Miejscowość, data)              (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

  

 

 

 

  



 

 

Załącznik Nr 7 
do Zarządzenia  Nr 209/2021           

Wójta Gminy Stare Babice  
z dnia 8 października 2021 r.  

 
Karta do głosowania  

w wyborach do Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice 
w dniu 28 października 2021 r.  

 

Kandydaci do Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice  
w Okręgu Wyborczym Nr ….  
w …………………………………………  
(wymienieni w porządku alfabetycznym)  

 

1.     

     

2.     

     

3.     

     

4.     

     

5.     

     

6.     

     

…     

     
(pieczęć szkoły/Urzędu Gminy) 

Informacja: 
Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok 
nazwiska kandydata/tki, na którego wyborca głosuje. 

 

Postawienie znaku „x” w więcej niż jednej kratce lub niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce 
oznacza, że głos jest nieważny.  
 

Znak „x” to co najmniej dwie linie przecinające się wewnątrz kartki. 
 

 
 



 

 

Załącznik Nr 8 
do Zarządzenia  Nr 209/2021           

Wójta Gminy Stare Babice  
z dnia 8 października 2021 r.  

 

PROTOKÓŁ  WYNIKÓW  GŁOSOWANIA 
W  WYBORACH  DO  MŁODZIEŻOWEJ  RADY  GMINY STARE BABICE  

W OKRĘGU WYBORCZYM NR ……… 
w  ………………………………………………………………. 

 
Sporządzony w dniu 28 października 2021 r. przez Komisję Wyborczą  

w …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

I. ROZLICZENIE  KART  DO  GŁOSOWANIA  

1. Liczba uczniów uprawnionych do głosowania  

2. Liczba kart otrzymanych przez komisję  

3. Liczba nie wykorzystanych kart do głosowania  

4. Liczba uczniów, którym wydano karty do głosowania  

5. Liczba kart wyjętych z urny  

6. Liczba głosów ważnych   

7. Liczba głosów ważnych bez dokonania wyboru  

8. Liczba głosów nieważnych  

 

II. LICZBA  GŁOSÓW ODDANYCH  NA  POSZCZEGÓŁNYCH  KANDYDATÓW 

Lp. Nazwisko i imię kandydata 
Liczba głosów 
ważnych 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

…   

III. Komisja Wyborcza stwierdza, że członkami Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice  

w Okręgu Wyborczym Nr ……….. zostali: 

1….………………………………………………………………………………………….. 

2……………………………………………………………………………………………… 

3……………………………………………………………………………………………… 



 

 

 

 

IV. LISTA REZERWOWA 

1……………………………………………………………………………………………… 

2……………………………………………………………………………………………… 

3……………………………………………………………………………………………… 

4……………………………………………………………………………………………… 

5……………………………………………………………………………………………… 

 

 

Przewodniczący      ………………………………………………..                 …………………………… 
 (imię i nazwisko)  (podpis)    

 
Członek                    …………………………………………………                …………………………. 
 (imię i nazwisko)  (podpis)    

 
Członek                    ………………………………………………..                ………………………….. 
 (imię i nazwisko)  (podpis)    

  
 

(pieczęć szkoły/Urzędu Gminy) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik Nr 9 
do Zarządzenia  Nr 209/2021           

Wójta Gminy Stare Babice  
z dnia 8 października 2021 r.  

 

PROTOKÓŁ  OBSADZENIA MANDATÓW RADNYCH BEZ GŁOSOWANIA  
W  WYBORACH  DO  MŁODZIEŻOWEJ  RADY  GMINY STARE BABICE  

W OKRĘGU WYBORCZYM NR ……… 
w  ………………………………………………………………. 

 
Sporządzony w dniu 28 października 2021 r. przez Komisję Wyborczą  

w …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

1. W wyborach do Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice w okręgu wyborczym nr ………, 

obejmującym ……… mandat/mandaty/mandatów 

wersja 1  

został zarejestrowany 1 kandydat na radnego: 

Lp. Nazwisko i imię kandydata 

1.  

wersja 2  

zostało zarejestrowanych …. kandydatów na radnych 

Lp. Nazwisko i imię kandydata 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

  

wersja 1  

2. W związku z tym, że liczba zarejestrowanych kandydatów wynosi 1, czyli jest równa liczbie 

radnych wybieranych w okręgu wyborczym, za wybranego uznaje się kandydata wymienionego w 

pkt. 1  

Wybory odbyły się. 

Głosowania nie przeprowadzono.  

wersja 2  

2. W związku z tym, że liczba zarejestrowanych kandydatów wynosi …., czyli jest równa liczbie 

radnych wybieranych w okręgu wyborczym, za wybranych uznaje się kandydatów wymienionych  w 

pkt. 1  



 

 

wersja 3  

2. W związku z tym, że liczba zarejestrowanych kandydatów wynosi …. , i  jest mniejsza  od liczby  

radnych wybieranych w okręgu wyborczym, za wybranych uznaje się kandydatów wymienionych w 

pkt. 1  

 
 
Przewodniczący      ………………………………………………..                 …………………………… 
 (imię i nazwisko)  (podpis)    

 
Członek                    …………………………………………………                …………………………. 
 (imię i nazwisko)  (podpis)    

 
Członek                    ………………………………………………..                ………………………….. 
 (imię i nazwisko)  (podpis)    

  
 

(pieczęć szkoły/Urzędu Gminy) 

 

 

 
 


