
ZARZĄDZENIE NR 107/VIII/19 

BURMISTRZA NAMYSŁOWA 

 

z dnia 30 kwietnia 2019 r.  

 

 

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do  

Namysłowskiej Rady Seniorów  

 

 

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

(Dz.U. z 2019 r. poz.506) oraz § 4 ust. 4 Statutu Namysłowskiej Rady Seniorów stanowiącego 

załącznik do Uchwały Nr 53/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 r. 

w sprawie powołania Namysłowskiej Rady Seniorów (Dz. Urz. Woj. Op. z 2015, poz. 977) 

zarządzam, co następuje: 

 

 

§ 1. Zarządza się nabór do Namysłowskiej Rady Seniorów i ogłasza kalendarz wyborczy  

w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 2. Nabór kandydatów do Rady Seniorów odbywa się poprzez przedłożenie Burmistrzowi  

(w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois 3, pok. Nr 12) przez środowiska 

senioralne kart zgłoszeniowych w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia. Wzór karty 

zgłoszeniowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 3. Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów do Rady Seniorów są podmioty, które na 

podstawie swojego statutu działają na rzecz osób starszych oraz zrzeszają minimum 50% 

członków powyżej 60 roku życia, mieszkających na terenie gminy Namysłów. 

 

§ 4. Każdy podmiot, o którym mowa powyżej, może zgłosić jednego kandydata. 

 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Namysłów. 

 

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

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

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie. 

 

 

 

 

 

                 BURMISTRZ 

 

                /-/ dr Bartłomiej Stawiarski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr 107/VIII/19  

z dnia 30 kwietnia 2019 r. 

 

Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem naboru do  

Namysłowskiej Rady Seniorów 

 
Data wykonania czynności związanych  

z naborem i ustaleniem składu 

Namysłowskiej Rady Seniorów 

Treść czynności wyborczych 

 

od 30 kwietnia do 13 maja 2019 r. 

 

Zgłoszenie kandydatów środowisk senioralnych do 

Namysłowskiej Rady Seniorów w trybie § 4 ust. 7 Statutu 

Namysłowskiej Rady Seniorów 

 

od 14 maja do 20 maja 2019 r. 

Prace Komisji powołanej w celu przeprowadzenie czynności 

związanych z naborem kandydatów do Namysłowskiej Rady 

Seniorów 

 
21 maja 2019 r. 
 

Ogłoszenie ostatecznego składu Namysłowskiej Rady  

Seniorów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 2 

do Zarządzenia Nr 107/VIII/19  

z dnia 30 kwietnia 2019 r. 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

 

Nazwa i siedziba zgłaszającego 

podmiotu 

 

………………………………………………………………………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………………………………….…..……….…….………..………

………………………………………………………………………………………………………..……………..………….…

…………………………………………………………………………………………………..………........................... 

 

Numer w Krajowym Rejestrze 

Sądowym lub w innym rejestrze 

bądź ewidencji organizacji 

zgłaszającej (jeśli posiada) 

 

………………………….…………………………………………………………………………………………………………

……………...……………………………………………………………………………….…..…………………………….…

….…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………….…………………………………………………………………………………………….……..…… 

 

Dane teleadresowe podmiotu 

zgłaszającego (numer telefonu, adres 

siedziby/korespondencyjny, adres e-

mail) 

 

………………………………………………………………………………………………………………..…………..………

……………………………………………………………………………………….………….…...……………..……………

……………………………………………………………………………………….…….………………………..……………

………………………………………………………………………………………………………….…………….……..…………

………………………… …………………………………………………………………………………………………… 

 

Informacja o ilości członków danego 

podmiotu lub środowiska 

senioralnego 

 

……………………………………………………………………………………………………………..……………………

…………………………………………………………………………………….………….…...………..…………………

……………………………………………………………………………………….…….…………………….…………….. 

 

Imię i nazwisko oraz pełniona 

funkcja osoby upoważnionej do 

reprezentowania danego podmiotu 

 

…………………….…………………………………………………………

……………………………………………………………...………………

……………………………………………………………….…..…………

…………………………….…….………………………………………… 

Podpis osoby upoważnionej do 

reprezentowania danego podmiotu: 

 

 

……………………………………………………….. 

 

Imię i nazwisko oraz dane 

teleadresowe przedstawiciela do 

Rady Seniorów 

 

…………………….…………………………………………………………

……………………………………………………………...………………

……………………………………………………………….…..…………

………………….…….…………………………………………………… 

Podpis przedstawiciela do Rady 

Seniorów: 

 

 

 

………………………………………………………..  

 

                                                                     OŚWIADCZENIE                        …..……….…………………………….  
                                                                                                                                                                                                     (Miejscowość i data)  
 

Oświadczam, iż minimum 50 procent członków podmiotu zgłaszającego to osoby, które ukończyły 60 

rok życia i jednocześnie są mieszkańcami gminy Namysłów.  

                                                                                                                      ........................................................  
                                                                                                                                                                                              (Imię i Nazwisko) 


