
                                                                                                                        Załącznik do Zarządzenia Nr 136/04/2015 

                                                                                                                 Prezydenta Miasta Starogard Gdański 

                                                                                            z dnia 1 kwietnia 2015 r. 

 

Zasady naboru kandydatów na członków Rady Seniorów  

Gminy Miejskiej Starogard Gdański na kadencję 2015 - 2018 

 
 

1. Członkami Rady Seniorów Gminy Miejskiej Starogard Gdański zwanej dalej „Radą” mogą 

być mieszkańcy Gminy Miejskiej Starogard Gdański zameldowani na pobyt stały lub czasowy 

na terenie  Gminy Miejskiej Starogard Gdański. 

 

2. 1) W skład Rady wchodzi nie więcej niż 9 osób, przy czym wskazane jest, aby co najmniej  

½ składu Rady tworzyły osoby, które ukończyły 60 rok życia. 

2) Nie więcej niż 7 osób do składu Rady pochodzi z publicznego naboru. 

 

3. 1) Kandydatów  na członków Rady, w naborze publicznym, mogą zgłaszać: 

a) seniorzy indywidualnie, 

b) organizacje pozarządowe zrzeszające osoby starsze, 

c) organizacje pozarządowe działające na rzecz osób starszych, 

d) inne podmioty zajmujące się problemami osób starszych. 

2) Każdy uprawniony podmiot może zgłosić jednego kandydata. 

 

4.  1) Zgłoszenia kandydatów na członków Rady należy dokonać w formie pisemnej. 

2) Wzór zgłoszenia określa Załącznik Nr 1.  

 

5. Podmioty wymienione w pkt 3 ppkt 1 lit. b i c, dołączają uchwałę lub inny dokument 

potwierdzający wytypowanie przedstawiciela przez właściwy organ i w trybie określonym  

w statucie organizacji. 

 

6. 1) Do zgłoszenia należy dołączyć listę poparcia zawierającą co najmniej 15 podpisów 

popierających kandydata do Rady. 

2) Poparcia może udzielić osoba w wieku powyżej 60 roku życia zameldowana na pobyt stały 

lub czasowy na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański. 

3) Wzór listy poparcia stanowi Załącznik Nr 2. 

 

7. 1) W skład Rady wejdą kandydaci, o których mowa w pkt 2 ppkt 2, którzy przedstawią listę z 

największą liczbą ważnie oddanych podpisów poparcia. 

2) W przypadku zgłoszenia kilku kandydatów z tą samą liczbą podpisów, zorganizowane 

zostanie spotkanie z zainteresowanymi osobami i podmiotami, podczas którego 

przeprowadzone zostanie losowanie członków Rady. 

 

8. Kandydatów można zgłaszać od dnia 7 kwietnia 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2015 r. 

 

9. Zgłoszenia należy przesłać lub dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na 

członków Rady Seniorów” do Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6,. Liczy się 

data wpływu do tut. Urzędu. 

 

10. Lista kandydatów zostanie opublikowana na stronie www.starogard.pl do dnia 15 maja 2015 r.  

 

 

 

http://www.starogard.pl/

