ZARZĄDZENIE NR OA.0050.50.2017
BURMISTRZA SULĘCINA
z dnia 24 lipca 2017 r.
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Sulęcińskiej Rady Seniorów
Na podstawie §3 chwały Nr XXXVIII/241/17 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 26 marca 2017 roku w sprawie
powołania Sulęcińskiej Rady seniorów oraz nadania jej Statutu (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2017 roku, poz. 1573)
oraz §11 ust. 1-3 statutu Sulęcińskiej Rady Seniorów, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/241/17
Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 26 marca 2017 roku. zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Ogłaszam nabór kandydatów na członków Sulęcińskiej Rady Seniorów.
2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Wzór zgłoszenia kandydata na członka Sulęcińskiej Rady Seniorów stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego
Zarządzenia.
§ 2. 1. Powołuję komisję do celów oceny zgłoszeń pod względem formalnym w składzie:
Teresa Wilkicka

- Przewodnicząca Komisji

Emilia Sancewicz-Hurko - Z-ca Przewodniczącego
Wanda Kochanek

- Członek

2. Komisja dokonuje formalnej weryfikacji zgłoszeń i ustala listę kandydatów.
3. Komisja może w przypadku wątpliwości co do spełnienia wymogów formalnych, zwrócić się do kandydata
lub podmiotu zgłaszającego o wyjaśnienie lub uzupełnienie zgłoszenia.
4. Zgłoszenia niespełniające formalnych wymogów lub nieuzupełnione w temacie wskazanym prze Komisję są
pomijane.
5. Komisja zakończy swoją pracę w terminie do 24 sierpnia 2017 r., przekładając Burmistrzowi listę
kandydatów spełniających wymogi formalne i sporządza protokół czynności weryfikacyjnych.
6. Lista powinna zawierać:
- imię i nazwisko kandydata;
- adres zamieszkania, adres e-mailowy, nr telefonu;
- dane podmiotu zgłaszającego kandydata.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Sulęcina
Dariusz Ejchart
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OA.0050.50.2017
Burmistrza Sulęcina
z dnia 24 lipca 2017 r.

Ogłoszenie
Burmistrza Sulęcina
O naborze kandydatów na członków Sulęcińskiej Rady Seniorów
Realizując postanowienia Uchwały Nr XXXVIII/241/17 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 26
czerwca 2017 r. w sprawie powołania Sulęcińskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu
informuję:
1. Rada Seniorów liczy od 7 do 12 radnych.
2. Kadencja Rady trwa 4 lata, licząc od dnia jej powołania.
3. W skład Rady Seniorów mogą być powołani:
1) przedstawiciele Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sulęcinie – ilość 2 osoby,
2) przedstawiciele Sekcji Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego
w Sulęcinie – ilość 2 osoby,
3) przedstawiciele Klubu Seniora „Kwiat Jesieni” przy Parafialnym Zespole Caritas w Sulęcinie
– ilość 2 osoby,
4) przedstawiciel Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Koło
w Sulęcinie – ilość 1 osoba,
5) przedstawiciel Związku Inwalidów Wojennych RP, oddział w Sulęcinie – ilość 1 osoba,
6) przedstawiciel Związku Sybiraków, Koło w Sulęcinie – ilość 1 osoba,
7) przedstawiciele spośród zgłoszonych przez organy statutowe pozostałych stowarzyszeń
i innych podmiotów działających na rzecz osób starszych na terenie Gminy Sulęcin, których
wyboru dokonuje się w drodze publicznego losowania – ilość 3 osoby.
4. Członkowie Rady pełnią swoją funkcję społecznie i nie pobierają z tego tytułu diet
ani wynagrodzenia.
5. Kandydat na członka Sulęcińskiej Rady Seniorów ma spełniać następujące warunki:
1) być osobą, która jest wpisana do stałego rejestru wyborców Gminy Sulęcin,
2) działać na rzecz osób starszych.
6. Nabór kandydatów prowadzony będzie od 25 lipca 2017 r. do 07 sierpnia 2017 r. (decyduje data
wpływu zgłoszenia do siedziby Urzędu Miejskiego w Sulęcinie). Zgłoszenia złożone po terminie
nie podlegają rozpatrzeniu.
7. Zgłoszenia kandydatów należy przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Sulęcinie ul. Lipowa
18, 69-200 Sulęcin lub dostarczyć osobiście w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór
kandydatów na członków Sulęcińskiej Rady Seniorów” do Biura Obsługi Interesanta – budynek
Urzędu Miejskiego w Sulęcinie ul. Lipowa 18.
8. Zgłoszenia pod względem formalnym oceniać będzie komisja powołana przez Burmistrza.
9. W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń kandydatów Burmistrz ogłosi dodatkowy nabór
kandydatów na członków Sulęcińskiej Rady Seniorów, natomiast w przypadku zgłoszeń
większej liczby kandydatów przez podmioty wymienione w pkt 3, ppkt 7 Burmistrz zarządza
przeprowadzenie przez doraźną komisję publicznego losowania.
10. Sulęcińską Radę Seniorów powołuje Zarządzeniem Burmistrz.
11. Formularze zgłoszeniowe można pobrać:
1) W Biurze Obsługi Interesanta – w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie ul. Lipowa 18,
2) Ze strony BIP Urzędu Miejskiego w Sulęcinie bip.sulecin.pl – zakładka „Sulęcińska Rada
Seniorów”.

Id: F65788EC-6A74-42CA-98BA-44514A8A197B. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr OA.0050.50.2017
Burmistrza Sulęcina
z dnia 24 lipca 2017 r.

Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Sulęcińskiej Rady Seniorów
I. DANE KANDYDATA *
1. Imię i Nazwisko kandydata ……………………………………………………………….
2. Adres i dane kontaktowe kandydata:
Lp. Dane
Adres zamieszkania
1.

3.

Adres do korespondencji
(jeżeli jest inny niż w pkt 1)
PESEL

4.

Nr telefonu

5.

Adres e-mail

2.

3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie:
Ja niżej podpisany(-a) ……………………………………………………….... oświadczam,
że wyrażam zgodę na kandydowanie na członka Sulęcińskiej Rady Seniorów.
Jednocześnie oświadczam, że dane zawarte w niniejszym formularzu są zgodne ze stanem
prawnym i faktycznym. Zapoznałem/am się ze Statutem Sulęcińskiej Rady Seniorów
przyjętym Uchwałą Nr XXXVIII/241/17 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 26 czerwca
2017 r.
…………………………..
(miejscowość, data)

……………………………………………
(czytelny podpis kandydata)

4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych:
Zgodnie z art. 7, pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym
formularzu w celu pełnienia funkcji członka Sulęcińskiej Rady Seniorów.

……………………..
(miejscowość, data)

……………………………………………
(czytelny podpis kandydata)

** wypełnia kandydat
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II. DANE PODMIOTU ZGŁASZAJĄCEGO KANDYDATA **
Dane identyfikacyjne podmiotu zgłaszającego kandydata
do Sulęcińskiej Rady Seniorów

Lp.

1.

Nazwa podmiotu

2.

Forma
organizacyjno-prawna

3.

Nr KRS lub innego
rejestru, w którym
wpisany jest podmiot
zgłaszający

4.

Adres podmiotu

5.

Nr telefonu

6.

Adres e-mail

7.

Uzasadnienie zgłoszenia
(proszę opisać
doświadczenia w
działalności na rzecz
seniorów)

……………………………
(pieczęć podmiotu)

……………………..
(miejscowość, data)

……………………………………………
(podpis osoby/osób uprawnionych
do reprezentowania podmiotu)

** wypełnia podmiot
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