
ZARZĄDZENIE NR 0050.119.2022 
BURMISTRZA MIASTA MARKI 

z dnia 2 sierpnia 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia terminarza wyborów członków do Mareckiej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego z ramienia organizacji pozarządowych 

Na podstawie art. 41f i 41g ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) oraz § 5 ust. 4 i § 6 ust. 1 uchwały Nr XXXIX/475/2021 Rady 
Miasta Marki z dnia 27 października 2021 r. w sprawie trybu powoływania członków 
oraz organizacji i trybu działania Mareckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (Dz. Urz. 
Woj. Maz. poz. 9584), zarządza się co następuje: 

§ 1. 1. Powołuje komisję wyborczą do przeprowadzenia wyborów przedstawicieli 
organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie Miasta Marki, zwanych 
dalej NGO, do Mareckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, zwanej dalej MRDPP, 
w składzie: 
1) Paweł Pniewski – przewodniczący komisji; 
2) Ewa Czarkowska – zastępca przewodniczącego komisji; 
3) Katarzyna Perzanowska – członek; 
4) Agnieszka Lużyńska – członek; 
5) Justyna Małachowska – sekretarz komisji. 

2. Komisja wyborcza odpowiada za nadzór i przeprowadzenie wyborów do MRDPP 
w tym: 
1) weryfikuje poprawność  zgłoszeń kandydatów; 
2) przygotowuje listę poprawnie zgłoszonych kandydatów; 
3) sprawdza umocowanie przedstawicieli NGO do głosowania; 
4) losuje kolejność prezentacji zgłoszonych kandydatów; 
5) czuwa nad przestrzeganiem limitów czasowych prezentacji kandydatów; 
6) przygotowuje karty wyborcze; 
7) czuwa nad prawidłowością głosowania; 
8) przelicza oddane głosy; 
9) w razie konieczności organizuje losowanie spośród kandydatów, którzy uzyskali taką 

samą liczbę głosów; 
10) sporządza protokół z wynikami wyborów. 

3. Z przeprowadzonych wyborów do MRDPP Komisja wyborcza niezwłocznie sporządza 
protokół zawierający dane kandydatów oraz liczbę głosów, jakie otrzymali. Protokół zostaje 
podany do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Marki, tablicy 
ogłoszeń w Wydziale Aktywności Lokalnej CAF 3 oraz na stronie internetowej Miasta Marki 
i w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Marki. 

4. Komisja wyborcza ulega rozwiązaniu po zakończeniu wyborów do MRDPP. 
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§ 2. Wzór formularza, na którym NGO zgłaszają kandydatów do MRDPP stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Określa się terminarz wyborów przedstawicieli NGO do MRDPP w brzmieniu 
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi do spraw współpracy 
z organizacjami pozarządowymi. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   

Burmistrz Miasta Marki 
 
 

Jacek Orych 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.119.2022 

Burmistrza Miasta Marki 

z dnia 2 sierpnia 2022 r. 

Karta zgłoszenia kandydata do Mareckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
1. Dane kandydata 

Imię i nazwisko kandydata  

Adres mailowy kandydata  

Telefon kontaktowy kandydata  

Funkcje (zawodowe i społeczne) 
pełnione przez kandydata przez 
ostatnie 3 lata 

 

2. Charakterystyka kandydata uzasadniająca jego kandydaturę na członka Mareckiej 
Rady Działalności Pożytku Publicznego 
1) Zainteresowania 
kandydata mogące być 
wykorzystane podczas 
prac MRDPP  

 

2) Dotychczasowa 
współpraca kandydata z 
administracją publiczną 
(podać szczeble i krótko 
opisać współpracę) 

 

3) Doświadczenie 
kandydata w zakresie 
tworzenia, 
opracowywania 
wniosków, ofert, 
sprawozdań , aktów 
prawa miejscowego itp. 
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4) Co kandydat chciałby 
zrobić dla innych NGO 
w trakcie najbliższych 
trzech lat 

 

5) Co w trakcie 
najbliższych trzech lat 
kandydat uważa za 
najważniejszą sprawę do 
rozwiązania dla NGO 
działających na terenie 
Marek 

 

3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
 
Ja niżej podpisany(a) ____________________________________________ 
 
Legitymujący(a) się dowodem osobistym nr __________________________ 
 
Wydanym przez ________________________________________________ 
Oświadczam, iż:  
1. Wyrażam dobrowolnie zgodę na wpisanie mnie na listę osób wskazanych przez 
organizacje pozarządowe do udziału w Mareckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego; 
2. Dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 
administratora danych w celu uczestnictwa w wyborach do MRDPP z ramienia organizacji 
pozarządowych i w przypadku wyboru do udziału w radzie działalności pożytku publicznego; 
3. Dane osobowe przekazane przeze mnie administratorowi są zgodne z prawdą. 
 
______________________           ________________________________                                         
 (imię i nazwisko kandydata)                          (data i czytelny podpis kandydata) 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 14B3EA59-0560-4B39-B9D2-F280661D1942. Podpisany Strona 2



4. Nazwa i adres (pieczątka) organizacji zgłaszającej kandydata na członka Mareckiej 
Rady Działalności Pożytku Publicznego 
 

5. Dane organizacji zgłaszającej kandydata (nr KRS lub innego rejestru/ewidencji, 
telefon, e-mail): 
 

6. Główne dziedziny prowadzonej działalności statutowej organizacji zgłaszającej 
kandydata: 
 
 
 

7. Oświadczenie upoważnionych statutowo osób rekomendujących kandydata do  
Mareckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z ramienia organizacji pozarządowej 
 
Ja, ___________________________________________________ oświadczam, że na 
podstawie charakterystyki w pkt 2 
z ramienia ________________________________________________________  

(nazwa organizacji pozarządowej) 
rekomenduję pana/panią  _____________________________________________ 

                                                                                                                                      (mię i nazwisko) 
na członka Mareckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i jednocześnie oświadczam, 
że w roku 2022 prowadzimy działalność na terenie Miasta Marki  

  ____________________________________________ 
                                                                                                                           (pieczątka imienna, podpis) 
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Informacja Administratora o przetwarzaniu danych osobowych 
Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO informujemy, że administratorem, 
czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, 
jest Burmistrz Miasta Marki z siedzibą w Markach, adres: aleja Marszalka Józefa 
Piłsudskiego 95, 05-270 Marki. 

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez nas w związku z kandydowaniem 
na listę przedstawicieli organizacji pozarządowych do rady działalności pożytku 
publicznego. 

Informujemy, że: 
1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/ Pana 
danych osobowych narusza RODO. 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procedury 
naboru, a w przypadku wyboru do zakończenia kadencji, a następnie będą przechowywane 
u nas przez co najmniej 5 lat, po czym zostaną przekazane do Archiwum Państwowego 
w Warszawie Oddział w Otwocku. 

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny lecz niezbędny, 
aby uczestniczyć w wyborach do Mareckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego. 

4. Konsekwencją niepodania danych jest nieuwzględnienie Pani/Pana kandydatury jako 
przedstawiciela organizacji pozarządowych w radzie działalności pożytku publicznego. 

5. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi Pani/Pana zgoda. 
6. Z wyznaczonym przez Administratora danych osobowych Inspektorem Ochrony 

Danych w sprawach dotyczących danych osobowych można się kontaktować za 
pośrednictwem adresu mailowego: iod@marki.pl   lub pisemnie na adres siedziby 
administratora danych osobowych. 
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.119.2022 

Burmistrza Miasta Marki 

z dnia 2 sierpnia 2022 r. 

Terminarz wyborów: 
I. Zgłaszanie kandydatów  

1. Do 9 września 2022 r. organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie 
Miasta Marki, zwanych dalej NGO  na wzorze formularza zgłaszają kandydatów 
do Mareckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, zwanej dalej MRDPP. 

2. Każda NGO prowadząca działalność na terenie Miasta Marki może zgłosić tylko 
jednego kandydata do MRDPP. 

3. Formularz zgłoszenia można złożyć : 
1) listownie na adres siedziby Urzędu Miasta Marki, al. Marsz. J. Piłsudskiego 

95 z dopiskiem „Marecka Rada Działalności Pożytku  Publicznego”, przy czym, w tym 
przypadku decyduje data wpływu przesyłki do Urzędu, 

2) przesłania zdjęcia lub skanu odręcznie podpisanego zgłoszenia na adres: 
urzad.miasta@marki.pl,  

3) za pośrednictwem: 
a)  Elektronicznej Skrzynki Podawczej, 
b)  ePUAP. 
4. Zgłoszenie, o którym mowa w pkt. 3, uważa się za nieważne, jeżeli zostało dokonane: 

1) po terminie, o którym mowa w pkt. 1, 
2) w formie innej niż wskazana w pkt. 3, 
3) na niewłaściwym formularzu, 
4) na niewypełnionym w całości formularzu 
5) jeśli NGO zgłosi więcej niż jednego kandydata, 
6) kandydata zgłosi NGO nie prowadząca działalności na terenie Miasta Marki. 

5. Jeżeli liczba prawidłowych zgłoszeń, o których mowa w pkt. 1, jest równa liczbie 
przedstawicieli NGO określonej w uchwale Nr XXXIX/475/2021 Rady Miasta Marki z dnia 
27 października 2021 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu 
działania Mareckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (Dz. Urz. Woj. Maz. 9584), 
zwana dalej Uchwałą, nie przeprowadza się wyborów, a wszyscy zgłoszeni kandydaci stają 
się członkami MRDPP. 

6. Jeżeli liczba prawidłowych zgłoszeń, o których mowa w pkt. 1, jest mniejsza niż liczba 
przedstawicieli NGO określona w Uchwale bądź brak jest takich zgłoszeń zostanie 
ogłoszony nowy termin wyborów uzupełniających oraz termin do zgłaszania kandydatów. 
II. Wybory 

7. W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów niż 6 zostaną przeprowadzone 
wybory do MRDPP. Wybory spośród wszystkich prawidłowo zgłoszonych kandydatów 
odbędą się podczas spotkania NGO w dniu 29 września 2022 r. o godz. 18.00 w Sali 
Obrad Urzędu Miasta Marki al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 w Markach.  
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8. Każdy z Kandydatów będzie miał możliwość prezentacji swojej kandydatury 
w wyznaczonym przez komisję wyborczą limicie czasowym nie dłuższym niż 5 min. 
Prezentacja kandydatów nastąpi losowo. Losowanie przeprowadzi komisja wyborcza  
podczas spotkania wyborczego . 

9. Przedstawiciele NGO obecni podczas spotkania  będą mieli możliwość zadawania 
pytań każdemu z kandydatów jednak nie więcej niż jedno pytania jednemu kandydatowi. 
Kandydat na odpowiedź będzie miał nie więcej niż 1 min. 

10. Przedstawiciele NGO chcących wziąć udział w głosowaniu do MRDPP muszą być 
wyposażeni w dokumenty potwierdzające ich uprawnienia do wyrażania woli w zakresie 
podejmowanych decyzji. Dokumenty będzie można przed spotkaniem przesłać droga 
elektroniczną na adres caf3@marki.pl   bądź przynieść w oryginale na spotkanie. 
Uczestnikiem spotkania są przedstawiciele NGO należycie umocowani do uczestnictwa 
w spotkaniu. 

11. W przypadku braku dokumentów, o których mowa w pkt. 10, przedstawiciel NGO 
nie będzie miał możliwości wzięcia udziału w wyborach. 

12. Każda z NGO (jej uprawniony przedstawiciel) otrzyma jedną kartę do głosowania, 
na której alfabetycznie będą umieszczone imiona i nazwiska wszystkich prawidłowo 
zgłoszonych kandydatów do MRDPP. 

13. NGO na otrzymanej karcie umieszcza znak X przy nazwisku maksymalnie 
6 wybranych przez siebie kandydatów. 

14. Kartę do głosowania (głos) uważa się za nieważną w przypadku: 
1) zaznaczenia na karcie znaku X przy nazwiskach więcej niż sześciu kandydatów, 
2) niezaznaczenia znaku X przy żadnym nazwisku. 

15. Do MRDPP zostaną wybrani kandydaci, którzy otrzymają kolejno największą liczbę 
głosów. 

16. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów 
po podsumowaniu głosowania Komisja wyborcza przeprowadzi publiczne losowanie  wśród 
nich. 
III. Sposób ogłoszenia wyników 

17. Wyniki wyborów do MRDPP Burmistrz podaje niezwłocznie po ich przeprowadzeniu 
poprzez ogłoszenie ich na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Marki, tablicy ogłoszeń 
w Wydziale Aktywności Lokalnej CAF 3 oraz na stronie internetowej Miasta Marki 
i w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Marki. 
IV. Zasady wnoszenia uwag 

18. Uwagi dotyczące naruszenia procedur, terminów i warunków wyboru przedstawicieli 
NGO do MRDPP można zgłaszać pisemnie do Burmistrza w terminie do 3 października 
2022 roku. 

19. Uwagi można zgłaszać: 
1)  listownie na adres siedziby Urzędu Miasta Marki z dopiskiem „uwagi do trybu 

i sposobu wyborów do Mareckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego”, przy czym, 
w tym przypadku decyduje data wpływu przesyłki do Urzędu, 

2)  zdjęcia lub skanu odręcznie podpisanego zgłoszenia na adres: 
urzad.miasta@marki.pl   

3) za pośrednictwem: 
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a)  Elektronicznej Skrzynki Podawczej, 
b)  ePUAP. 
20. Uwagi nie dotyczące naruszenia procedur, terminów i warunków wyboru 

przedstawicieli NGO do MRDPP nie będą rozpatrywane. 
21. Burmistrz po otrzymaniu uwag dotyczących naruszenia procedur, terminów 

i warunków wyboru przedstawicieli NGO do MRDPP rozpatruje je i w terminie do 
5 października 2022 r. ogłasza sposób ich rozpatrzenia poprzez ogłoszenie ich na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Miasta Marki, tablicy ogłoszeń w Wydziale Aktywności Lokalnej CAF 
3 oraz na stronie internetowej Miasta Marki i w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Marki. 
V. Inne sprawy  

22. Kandydaci do MRDDPP do 7 września mogą dostarczyć do Wydziału Aktywności 
Lokalnej CAF3 na adres e-mail: caf 3@marki.pl swoje materiały wyborcze  t.j.: 
a) plakat w formacie nie większej niż A3 kolorowy- szt.1. 
b) ulotki w formacie B5 w ilości nie więcej niż 50 szt. 
c) prezentację w formie elektronicznej w formacie nie większym niż 8000 KB. 
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