
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza
Miasta Nowy Targ Nr 0050.127.2022

                                          z dnia 24 sierpnia 2022 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Nowy Targ 

z dnia 24 sierpnia 2022 r.

o naborze kandydatów na członków Nowotarskiej Rady Seniorów

Na  podstawie  §  8  ust.  7  Statutu  Nowotarskiej  Rady  Seniorów  przyjętego  Uchwałą
Nr XXXIX/429/2022 Rady Miasta w Nowym Targu z dnia 14 marca 2022 r.  w sprawie:
zmiany
Uchwały Nr XLV/417/2018 z dnia  29  stycznia  2018 r. w  sprawie  powołania  Nowotarskiej
Rady Seniorów i nadania jej Statutu.

ogłaszam nabór kandydatów na członków Nowotarskiej Rady Seniorów.

1. Nowotarska  Rada  Seniorów  zwana  dalej  Radą  ma  charakter  inicjatywny,  doradczy,
konsultacyjny dla władz Miasta Nowy Targ. Głównym celem Rady jest służenie seniorom
zamieszkałym  na  terenie  Miasta  Nowy  Targ  poprzez  reprezentowanie  ich  interesów
i potrzeb oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej. W skład Rady wchodzi nie więcej
niż 11 osób, zwanych „Radnymi Seniorami”.
Kandydatami do Rady mogą być wyłącznie osoby, zamieszkałe i zameldowane  na terenie
Miasta Nowy Targ, które w dniu wyborów ukończyły 60 rok życia. Kandydaci do Rady
wybierani są podczas zebrania wyborczego w drodze głosowania. Do Nowotarskiej Rady
zostaną  wybrane  osoby,  których  kandydatury  spełnią  wymogi  formalne  i  uzyskają
największą liczbę głosów. Członkowie pełnią swe funkcje społecznie.

2. Nabór prowadzony jest w terminie 29 sierpnia 2022 r. do 23 września 2022 r. (decyduje
data wpływu do Urzędu Miasta).

3. Prawo  zgłaszania  kandydatów  na  członków  Rady  przysługuje  przedstawicielom
podmiotów działających  na  rzecz  osób starszych  i  grupie  10  seniorów (mieszkańców
Nowego Targu powyżej 60 roku życia). Osoba rekomendująca może udzielić poparcia nie
więcej  niż  jednemu  kandydatowi  do  Rady.  Poparcie  jest  udzielane  poprzez  złożenie
podpisu na liście poparcia kandydatowi. Udzielenie poparcia przez tą samą osobę więcej
niż jednemu kandydatowi skutkuje nieuwzględnieniem głosu poparcia przy wszystkich
zgłoszonych przez tą osobę kandydatach.  Każda organizacja pozarządowa lub podmiot
działający na rzecz osób starszych może zgłosić do 3 kandydatów na radnego spośród
swoich członków. Dobór sposobu wytypowania kandydatów z każdej organizacji należy
do wyłącznej dyspozycji organizacji.



4. Zgłoszenia należy dokonać na formularzach zgłoszeniowych, stanowiących załącznik nr
2 lub nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta nr 0050.127.2022 z dnia 24 sierpnia 2022 r. 
Do  zgłoszenia  należy  załączyć  oświadczenia  kandydata  zawierające  zgodę  na
kandydowanie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ogłoszeniu.

5. Ww.  dokumenty  można  pobrać  w  Urzędzie  Miasta  Wydział  Obsługi  Mieszkańców
i  Przedsiębiorców ul.  Krzywa 1  pokój  nr  001 lub  na stronie  internetowej  miasta  pod
adresem: www.nowytarg.pl (zakładka: Nowotarska Rada Seniorów)

6. Wypełniony  formularz  zgłoszeniowy,  wraz  z  ww.  oświadczeniami,  należy  złożyć
w Urzędzie Miasta Nowy Targ Wydziale Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców pokój
nr 001 w terminie do 23 września 2022 r. w godzinach pracy Urzędu Miasta lub przesłać
listownie na adres Urzędu Miasta z dopiskiem „Nabór do Nowotarskiej Rady Seniorów”.
Liczy się data wpływu.

http://www.nowytarg.pl/

