
ZARZĄDZENIE NR 475/2019
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 29 października 2019 r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Kieleckiej 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, z późniejszymi zmianami) oraz § 8 ust. 1 Statutu Kieleckiej Rady 
Seniorów nadanego Uchwałą Nr XLII/873/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 18 maja 2017 r., 
zmienionego Uchwałą Nr XLIII/899/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 1 czerwca 2017 roku 
oraz Uchwałą Nr LXII/1379/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 18 października 2018 roku 
zarządzam, co następuje:

§ 1. 
1. Ogłaszam  nabór kandydatów na członków Kieleckiej Rady Seniorów w terminie od 

4 listopada 2019 r. do 3 grudnia 2019 r.
2. Nabór kandydatów na członków Kieleckiej Rady Seniorów określa załącznik do 

niniejszego zarządzenia.

§ 2. 
Zarządzenie podlega publikacji  na stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce i Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kielce 
i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach oraz zostanie podane do publicznej 
wiadomości w lokalnych mediach.

§ 3. 
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
w Kielcach.

§ 4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta 
Kielce

Bogdan Wenta
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 475/2019

Prezydenta Miasta Kielce

z dnia 29 października 2019 r.

Prezydent Miasta Kielce ogłasza nabór Kandydatów
do Kieleckiej Rady Seniorów

Celem Miejskiej Rady Seniorów, jako organu o charakterze konsultacyjnym, doradczym 
i inicjatywnym jest reprezentowanie seniorów zamieszkałych na terenie Miasta Kielce. 
Okres kadencji Miejskiej Rady seniorów określony jest w Statucie Kieleckiej Rady 
Seniorów, stanowiący Załącznik do Uchwały Nr XLII/873/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 
18 maja 2017 roku w sprawie powołania Kieleckiej Rady Seniorów i nadania jej statutu, 
zmienionej Uchwałą Nr XLIII/899/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 1 czerwca 2017 roku 
oraz Uchwałą Nr LXII/1379/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 18 października 2018 roku. 
W skład Kieleckiej Rady Seniorów wchodzi 15 członków.

Kandydatów do Rady można zgłaszać w terminie od 4 dnia listopada 2019 r.
do dnia 3 grudnia 2019 r.

Kandydat do Kieleckiej Rady Seniorów musi spełniać następujące warunki:
1. Musi być osobą starszą zamieszkałą na terenie Kielc, która uzyskała poparcie co 

najmniej 20 osób starszych. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu, stanowiącym załącznik 
nr 1 do niniejszego załącznika.

Uwaga! Osoba starsza zamieszkała na terenie Kielc może udzielić poparcia 
wyłącznie jednemu kandydatowi! Udzielenie poparcia, przez tę samą osobę, więcej 
niż jednemu kandydatowi do Rady skutkować będzie nieuwzględnieniem głosu 
poparcia tej osoby przy wszystkich zgłoszonych kandydatach.

Do formularza dołącza się:
- oświadczenie kandydata do Rady o wyrażeniu zgody na kandydowanie (wg wzoru 
załącznika nr 3)

- oświadczenie kandydata do Rady o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
(wg wzoru załącznika nr 4)

- oświadczenie kandydata do Rady o sposobie dokonywania zawiadomień (wg wzoru 
załącznika nr 5)
2. Przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych (mających swoją 

siedzibę na terenie miasta Kielce), wyznaczeni przez te podmioty. Zgłoszenia dokonuje się na 
formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego załącznika.

Osoby zgłaszane przez podmioty nie muszą mieć ukończonych 60 lat
i mogą być członkami podmiotu lub mieszkańcami Kielc.

Formularz zgłoszeniowy podpisują osoby zgodnie z zasadą reprezentacji wynikająca ze 
statutu lub innego aktu wewnętrznego regulującego zasady funkcjonowania danego 
podmiotu.

Do formularza dołącza się:
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- oświadczenie kandydata do Rady o wyrażeniu zgody na kandydowanie (wg wzoru 
załącznika nr 3)

- oświadczenie kandydata do Rady o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
(wg wzoru załącznika nr 4)

- oświadczenie kandydata do Rady o sposobie dokonywania zawiadomień (wg wzoru 
załącznika nr 5)

- dokument potwierdzający dokonanie wyboru kandydata do Rady przez dany podmiot (np. 
uchwała Zarządu, uchwała Walnego Zgromadzenia itp.) działający na rzecz osób starszych

- statut lub inny akt wewnętrzny regulujący zasady funkcjonowania danego podmiotu 
działającego na rzecz osób starszych.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami należy złożyć:
a) osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór do Kieleckiej Rady Seniorów” 

w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, 25-544 Kielce, ul. Studzienna 2 pok. 26,
b) przesłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Studzienna 2, 25 – 

544 Kielce  z dopiskiem na kopercie „Nabór do Kieleckiej Rady Seniorów”
do dnia 3 grudnia 2019 r. do godz. 14.00. Liczy się data wpływu zgłoszenia do 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie .
Zgodnie z ust 2 § 11 statutu Kieleckiej Rady Seniorów zgłoszenia złożone po terminie 

nie będą uwzględniane.
Zgłoszenia podlegają weryfikacji formalnej przez Prezydenta polegającej na 

sprawdzeniu terminowości, kompletności i poprawności formularzy zgłoszeniowych.
W przypadku, gdy zgłoszenie zawiera braki formalne Prezydent informuje

o prawie dokonania korekty lub uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia stosownego zawiadomienia. W przypadku niedokonania korekty lub 
nieuzupełnienie zgłoszenia w terminie, zgłoszenie nie zostanie uwzględnione.

Informacji udziela Dorota Olejarczyk tel. 604 635 495 w dni powszednie
w godz. od 7.30 do 14.30.

Pobierz:
1) Załącznik nr 1- formularz zgłoszeniowy dla kandydata do Kieleckiej Rady Seniorów – 

przedstawiciel osób starszych
2) Załącznik nr 2- formularz zgłoszeniowy dla kandydata do Kieleckiej Rady Seniorów – 

przedstawiciel podmiotu działającego na rzecz osób starszych
3) Załącznik nr 3- oświadczenie kandydata do Rady o wyrażeniu zgody na kandydowanie 

(wg wzoru )
4) Załącznik nr 4 -oświadczenie kandydata do Rady o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych
5) Załącznika nr 5-oświadczenie kandydata do Rady o sposobie dokonywania zawiadomień
6) Uchwała Nr XLII/873/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie 

powołania Kieleckiej Rady Seniorów i nadania jej statutu
7) Uchwała Nr XLIII/899/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 1 czerwca 2017 r. zmieniająca 

uchwałę Rady Miasta Kielce w sprawie powołania Kieleckiej Rady Seniorów i nadania jej 
statutu.
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