
 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.76.2019 

Burmistrza Ujazdu z dnia 26 września 2019 r. 

 

 

Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu 

o naborze kandydatów na członków Gminnej Rady Seniorów 

w Ujeździe 

 
 

Realizując zapisy Uchwały Nr XI.86.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia  

29 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Ujeździe i nadania 

jej statutu 

 

Burmistrz  Ujazdu 

 

ogłasza nabór kandydatów na członków 

  

Gminnej  Rady Seniorów w Ujeździe 

 
1. Niniejszym informuję: 

 

1) Rada Seniorów ma charakter doradczy, inicjatywny i konsultacyjny dla organów 

Gminy Ujazd w sprawach dotyczących osób starszych, w szczególności w zakresie 

zadań na rzecz: 

 

a) zapobiegania i przełamywania marginalizacji osób starszych; 

b) integracji i wspierania aktywności osób starszych; 

c) profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia osób starszych; 

d) zapewnienia seniorom dostępu do edukacji, rekreacji i kultury; 

e) podnoszenia uczucia bezpieczeństwa osób starszych; 

f) przełamania stereotypów na temat osób starszych. 

 

2) Gminna Rada Seniorów liczy od 9 do 15 członków,  

3) Pierwsza kadencja Gminnej Rady Seniorów trwa  do końca kadencji Rady Miejskiej 

w Ujeździe tj. do 2023 r., 

4) W skład Rady Seniorów mogą być powołane osoby nieskazane prawomocnym 

wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, i które ukończyły 60 lat 

życia oraz zamieszkują na terenie Gminy Ujazd, 

5) Członkowie Gminnej  Rady Seniorów pełnią swoje funkcje społecznie i  nieodpłatnie. 

 

6) Nabór kandydatów prowadzony będzie od dnia 1 października 2019 r. do dnia              

31 października 2019 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia do siedziby Urzędu Miejskiego 

w Ujeździe). 

 

7) Zgłoszenia kandydata na członka Rady Seniorów mogą dokonać: 

 

a/  przedstawiciele osób starszych, posiadający poparcie co najmniej 15 osób 

starszych  zamieszkałych na terenie Gminy Ujazd, – na formularzu,   którego wzór 

stanowi  załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.76.2019 Burmistrza  Ujazdu   z dnia 

26  września 2019 r. 

 b/  przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych                                 

      (w tym   przedstawiciele podmiotów zrzeszających minimum 50 % osób starszych)      

- na   formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.76.2019 



Burmistrza  Ujazdu z dnia 26   września 2019 r.   – z zastrzeżeniem, że każdy podmiot 

może zgłosić po jednym kandydacie. 

 

8) Zgłoszenia kandydatów należy przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Ujeździe,  

ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd lub dostarczyć osobiście w zaklejonej kopercie  

z dopiskiem „Nabór kandydatów na członków Gminnej  Rady Seniorów w Ujeździe”  

do Urzędu  Miejskiego w Ujeździe , ul. Sławięcicka 19,   pok. nr 7 do dnia 31 

października 2019 r. do godz. 15.00. 

 

9) Jeżeli do dnia zakończenia naboru kandydatów na członków Gminnej Rady Seniorów 

liczba kandydatów będzie mniejsza niż 9 osób,  Burmistrz wyznacza dodatkowy 7-dniowy 

termin do zgłaszania kandydatów. 

 

10) W przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów do Gminnej Rady Seniorów  

przekracza limit 15 osób, wybór 15 członków Gminnej Rady Seniorów dokonywany jest w 

drodze publicznego losowania przeprowadzonego przez Burmistrza Ujazdu w terminie i 

miejscu podanym do publicznej wiadomości. 

 

11) W przypadku, gdy liczba kandydatów do Gminnej Rady Seniorów wynosi od 9 do 15, to 

wszyscy zgłoszeni kandydaci zostają wybrani w skład Gminnej Rady Seniorów. 

 

12)  Informację o wyborze członków Gminnej Rady Seniorów i o ustalonym składzie Gminnej 

Rady Seniorów, Burmistrz niezwłocznie podaje do publicznej wiadomości.  Lista osób 

będzie zawierać: imiona i nazwiska kandydatów oraz nazwę podmiotu zgłaszającego. 

 

13) Formularze zgłoszeniowe można pobrać: 

a) w  Urzędzie Miejskim w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, pok. 8, I p. 

b) ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Ujeździe www.ujazd.pl  w zakładce 

Aktualności / Wybory Gminnej Rady Seniorów. 

c)  ze strony BIP:   www.bip.ujazd.pl  Ujazd w zakładce WYBORY/ Wybory do 

Gminnej Rady Seniorów 

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Ujazdu 

Hubert Ibrom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ujazd, dnia 26 wrzesień  2019 r. 

http://www.ujazd.pl/
http://www.bip.ujazd.pl/

