
ZARZĄDZENIE NR 3/2021 

KOORDYNATORA WYBORÓW DO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W DRZEWICY 

 

z dnia 14 października 2021 r. 

 

w sprawie określenia zasad prowadzenia kampanii wyborczej w ramach wyborów  

do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drzewicy zarządzonych na dzień 18 listopada 2021 roku 

 

 

Na podstawie §17 ust. 7 pkt 3 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drzewicy przyjętego Uchwałą  

Nr XXXVI/256/2021 Rady Miejskiej w Drzewicy z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany Załącznika  

Nr 1 do Uchwały Nr XIII/113/2019 Rady Miejskiej w Drzewicy z dnia 27 września 2019 r. w sprawie utworzenia 

Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drzewicy (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz. 4396) zarządzam, co 

następuje: 

 

§1. Określam ogólne zasady prowadzenia kampanii wyborczej w ramach wyborów do Młodzieżowej Rady 

Miejskiej w Drzewicy zarządzonych na dzień 18 listopada 2021 roku. 

§2. Tematem wiodącym kampanii wyborczej jest kształtowanie właściwych postaw szlachetności, 

zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.  

§3. Zespoły Uczniowskie zgłoszone w procesie rekrutacji zobowiązują się do wykonania zadania 

rekrutacyjnego, które stanowi formę kampanii wyborczej.  

§4. Kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem ogłoszenia Zarządzenia Burmistrza Drzewicy w sprawie 

przeprowadzenia wyborów radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drzewicy i ulega zakończeniu  

w dniu 17 listopada 2021 roku. 

§5. Kampania wyborcza może być prowadzona w formie m.in. wydarzenia, debaty, prelekcji, konkursu lub 

projektu nawiązującego do tematu wiodącego, o którym mowa w §2 zarządzenia. 

§6. Materiały wyborcze powinny zawierać wyraźne oznaczenie Zespołu Uczniowskiego, od którego 

pochodzą. 

§7. Dyrektor lub kierownik szkoły niezwłocznie po rozpoczęciu kampanii wyborczej zapewni na terenie 

placówki odpowiednią liczbę miejsc przeznaczonych na umieszczanie obwieszczeń i komunikatów 

wyborczych, a także plakatów wszystkich Zespołów Uczniowskich oraz poda wykaz tych miejsc do 

wiadomości publicznej. 

§8. Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania 

szkód. Plakaty i hasła Zespoły Uczniowskie obowiązane są usunąć w terminie 14 dni po dniu wyborów. 

§9. Na ciszę wyborczą składają się następujące zakazy:  

1) zakaz wszelkiej agitacji na rzecz kandydatów; 

2) zakaz podawania do publicznej wiadomości wyników badań opinii publicznej oraz wyników 

sondaży przeprowadzanych w dniu głosowania. 

§10. W nadchodzących wyborach cisza wyborcza trwa od północy z środy 17 listopada 2021 r. na czwartek, 

do godziny 15.00 w czwartek, 18 listopada 2021 roku. 

§11. Głosowanie należy przeprowadzić w dniu 18 listopada 2021 roku do godz. 14.00.  

§12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

KOORDYNATOR WYBORÓW 

do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drzewicy 

 

Dominik Niemirski 

Zastępca Burmistrza Drzewicy 

 

 


