
ZARZĄDZENIE NR 1041/VIII/22 

BURMISTRZA NAMYSŁOWA 

 

z dnia 13 września 2022 r.  

 

 

w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia czynności związanych  

z uzupełnieniem składu Namysłowskiej Rady Seniorów  

 

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

 
§ 1. Powołuje się komisję celem przeprowadzenia czynności związanych z uzupełnieniem 

składu Namysłowskiej Rady Seniorów na skutek wygaśnięcia mandatu radnych 

Namysłowskiej Rady Seniorów w składzie: 
 

1) Ewelina Moniuszko-Czuczwara  – Przewodnicząca Komisji 

2) Kazimierz Kos    – Członek Komisji  

3) Joanna Zuzel    – Członek Komisji 

4) Krzysztof Mucha    – Członek Komisji 

5) Ewelina Małko    – Sekretarz 

 

§ 2. Tryb pracy komisji ustala regulamin stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego. 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 

w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, stronie internetowej www.namyslow.eu oraz Biuletynie 

informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie.  

 

 

 

 

 

  BURMISTRZ 

 

                   /-/ dr Bartłomiej Stawiarski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  

do Zarządzenia Nr 1041/VIII/22 

Burmistrza Namysłowa  

z dnia 13 września 2022 r. 

 

Regulamin Pracy Komisji powołanej w celu przeprowadzenia czynności związanych  

z uzupełnieniem składu Namysłowskiej Rady Seniorów  

 

 

§1. Komisja powołana jest w celu: 

1) weryfikacji kart zgłoszeniowych kandydatów do Namysłowskiej Rady Seniorów, 

zgłoszonych przez uprawnione do dokonania danej czynności podmioty w związku  

z wygaśnięciem mandatu radnego Namysłowskiej Rady Seniorów na podstawie § 13 

ust.1 pkt 5, przy uwzględnieniu zapisów § 4 ust. 3, 5 i 6 Statutu Namysłowskiej Rady 

Seniorów. 

2) ustalenia ostatecznej listy kandydatów do Namysłowskiej Rady Seniorów. 

3) przedstawienia Burmistrzowi wyników naboru i przygotowanie ogłoszenia. 

 

§2. Komisja podejmuje działania w pięcioosobowym składzie powołanym przez Burmistrza 

Namysłowa w formie Zarządzenia. 

 

§3. Komisja ma prawo dokonać kompleksowej weryfikacji dokumentów statutowych 

podmiotów uprawnionych do zgłaszania kandydatów, celem sprawdzenia uprawnień 

wynikających z zapisów § 4 ust. 5 Statutu Namysłowskiej Rady Seniorów. 

 

§4. Z przeprowadzonych czynności Komisja sporządza protokół, zawierający ostateczną listę 

osób wchodzących do aktualnego składu Namysłowskiej Rady Seniorów. 

 

§5. Ogłoszenie wyników naboru do Namysłowskiej Rady Seniorów następuje w formie 

Zarządzenia Burmistrza Namysłowa i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 

Miejskim w Namysłowie, stronie internetowej www.namyslow.eu oraz Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie. 

 

 
 

 


