
Załącznik Nr 1 do  

Zarządzenia Nr  206/2018 

Burmistrza Strzelec Opolskich               

z dnia 28 września 2018r. 

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH 

O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO GMINNEJ RADY SENIORÓW  

W STRZELCACH OPOLSKICH 

Zgodnie z § 9 ust. 1 Statutu Gminnej Rady Seniorów w Strzelcach Opolskich, stanowiącego 

załącznik do Uchwały  Nr XXX/234/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich  z dnia 25 

stycznia 2017r w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Strzelcach Opolskich oraz 

nadania jej statutu  

ogłaszam możliwość zgłaszania kandydatów do Gminnej Rady Seniorów  

w Strzelcach Opolskich. 

1) Zgłaszanie kandydatów możliwe jest w terminie od 8 października 2018r. do 31 

października 2018r. 

 

2) W skład Gminnej Rady Seniorów wchodzi od 9 do 15 członków powołanych przez 

Burmistrza  Strzelec Opolskich spośród:  

a) przedstawicieli osób starszych, posiadających poparcie co najmniej 15 osób starszych 

zamieszkałych na terenie Gminy Strzelce Opolskie,  

b) przedstawicieli podmiotów zrzeszających minimum 50 % osób starszych oraz 

podmiotów  działających na rzecz osób starszych, wyznaczonych przez te podmioty. 

 

3) Zgłoszenie przedstawiciela osoby starszej następuje na formularzu zgłoszeniowym 

(Załącznik Nr 2 do Zarządzenia) podpisanym przez zgłaszającego. Osoba starsza 

udzielająca poparcia, w dniu upływu terminu zgłaszania kandydatur do Rady musi mieć 

ukończone co najmniej 60 lat. Poparcie może być udzielone tylko jednej osobie.  

       Udzielenie poparcia przez ta samą osobę więcej niż jednemu kandydatowi do Rady 

będzie skutkować nieuwzględnieniem głosu poparcia tej osoby przy wszystkich 

zgłoszonych kandydatach. 

 

4) Zgłoszenie przedstawicieli podmiotów zrzeszających minimum 50 % osób starszych oraz 

podmiotów  działających na rzecz osób starszych, wyznaczonych przez te podmioty 

następuje na formularzu zgłoszeniowym (Załącznik Nr 3 do Zarządzenia) podpisanym 

przez zgłaszającego. Przy czym każdy podmiot może zgłosić po jednym kandydacie. 

 

5) Formularze zgłoszeń dostępne są do druku w Biuletynie Informacji Publicznej oraz                        

w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich (pokój nr 1). 
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6) Wypełniając formularz zgłoszeniowy Kandydat/Osoba udzielająca poparcia 

zobowiązany/a jest złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w celach wynikających z art. 5c ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                                   

o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2018 r., poz. 994 z późn. zm.)  

       Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem prawidłowego     

zgłoszenia kandydata.  

 

7) Zgłoszenia można  dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, do pokoju    

nr 1 (Kancelaria Urzędu) albo przesłać listownie na adres: Urząd Miejski w Strzelcach 

Opolskich, Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie, z dopiskiem „Gminna Rada 

Seniorów”. 

 

8) Termin składania zgłoszeń upływa 31 października 2018r.  Zgłoszenia złożone po 

terminie nie podlegają rozpatrzeniu (decyduje data wpływu do Urzędu). 

 

9) Zgłoszenia kandydatów do Rady podlegają weryfikacji formalnej dokonywanej przez 

Burmistrza. Weryfikacja polega na sprawdzeniu kompletności i poprawności formularzy 

zgłoszeniowych. 

 

10) Wybór członków Gminnej Rady Seniorów zostanie przeprowadzony zgodnie z § 11 

Statutu Gminnej Rady Seniorów w Strzelcach Opolskich. 

 

11) Informację o wyborze członków Rady i o ustalonym składzie Rady, Burmistrz poda do 

publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich,                           

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejskim serwisie internetowym. 

 

12)  Informacje dotyczące Gminnej Rady Seniorów, w tym Statut Gminnej Rady Seniorów 

oraz  formularze zgłoszeniowe, udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej 

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego                 

w Strzelcach Opolskich oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 

13) Szczegółowych informacji dotyczących naboru kandydatów do Gminnej Rady Seniorów 

udziela Pani Monika Mickiewicz- Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, tel. 77 404 93 23. 

 

 


