
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.240.2022 
PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO 

z dnia 21 lipca 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia naboru uzupełniającego do Wodzisławskiej Rady Seniorów 

Na podstawie art. 30 ust.1 oraz art. 5c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.U. z 2022 roku poz.559) oraz § 3 ust. 1 i 2 Statutu Wodzisławskiej Rady Seniorów nadanego Uchwałą nr 
XXXVI/376/17 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie powołania 
Wodzisławskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu. 

§ 1.  

1. Ogłaszam nabór uzupełniający na członków Wodzisławskiej Rady Seniorów. 

2. Nabór rozpocznie się następnego dnia po umieszczeniu zarządzenia na oficjalnej stronie internetowej Miasta 
www.wodzislaw-slaski.pl  i potrwa 7 dni. 

3. Ustalam wzór formularza zgłoszenia kandydata na członka Wodzisławskiej Rady Seniorów oraz wzór listy 
osób popierających kandydata stanowiących załącznik 1 i 2 do niniejszego zarządzenia. 

4. Zgłoszenia kandydatów dokonane w oparciu o uchwałę nr XXXVI/376/17 Rady Miejskiej Wodzisławia 
Śląskiego z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie powołania Wodzisławskiej Rady Seniorów oraz nadania jej 
statutu, oraz na formularzach, o których mowa w ust.3 podlegają rozpatrzeniu w naborze, 
o którym mowa w ust. 1. 

§ 2.  

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Spraw Społecznych. 

§ 3.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OR.0050.240.2022 

Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego 

z dnia 21 lipca 2022 r. 

Formularz zgłoszenia kandydata do Wodzisławskiej Rady Seniorów 

I. Dane kandydata 

1. imię nazwisko 

 

2. informacja o kandydacie 

Data urodzenia  
Adres zamieszkania  
Numer telefonu  
Adres e-mail   

II. Dane podmiotu zgłaszającego kandydata 

 zgłoszenie indywidualne 

 zgłoszenie  przez podmiot działający na rzecz osób starszych (podmiot zgłaszający wypełnia poniższą 
tabelkę) 

Nazwa podmiotu 
dokonującego zgłoszenia 

 

Imię i nazwisko osoby 
zgłaszającej, uprawnionej do 
reprezentacji 

 

Nazwa i numer rejestru lub 
ewidencji, do której podmiot 
jest wpisany 

 

Oznaczenie siedziby, adres, nr 
telefonu, adres e-mail 

 

Podpis osoby zgłaszającej  

III. Oświadczenia kandydata: 

1. Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko) …............................................................................. 

zamieszkały/a w Wodzisławiu Śląskim przy ul. …................................................................... 

oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie na członka Wodzisławskiej Rady Seniorów. 

2. Potwierdzam zgodność danych osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie i gromadzenie moich danych 
osobowych zawartych w zgłoszeniu na potrzeby wyboru do Wodzisławskiej Rady Seniorów 
oraz z jej działalnością. Jednocześnie oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż administratorem podanych 
przeze mnie danych osobowych jest Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego, przysługuje mi prawo dostępu do 
treści swoich danych oraz ich poprawiania i wyrażania sprzeciwu wobec ich przetwarzania, moje dane w zakresie 
imienia i nazwiska, organizacji, w związku z przeprowadzeniem wyborów członków do Wodzisławskiej Rady 
Seniorów. 

Oświadczam, że zapoznałem się ze Statutem Wodzisławskiej Rady Seniorów przyjętym uchwałą 
nr XXXVI/376/17 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie powołania 
Wodzisławskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu. 

…...........................................                                                ….............................................. 
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 miejscowość i data                                                                     podpis kandydata 

* w przypadku zgłoszenia indywidualnego należy dołączyć listę osób popierających stanowiącą załącznik nr 
2 do zarządzenia Prezydenta Miasta z dnia …......... 
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr OR.0050.240.2022 

Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego 

z dnia 21 lipca 2022 r. 

Lista osób popierających 
Panią/Pana ………………………………………………………… 

kandydata na członka 
WODZISŁAWSKIEJ  RADY SENIORÓW 

Lp.   Imię i nazwisko  Miejsce stałego zamieszkania  Podpis 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________________________________________________\ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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