
 
 

Zarządzenie nr PM – 4861/2021 

Prezydenta Miasta Gliwice 

z dnia 15 października 2021. 
 

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do Rady Seniorów Miasta Gliwice 
 

Na podstawie art. 5c, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), § 6 Statutu Rady Seniorów Miasta Gliwice 
stanowiącego załącznik do Uchwały nr XXXVII/808/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia               
19 kwietnia 2018 r. z późn. zm. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Gliwice oraz 
nadania jej statutu  

 
zarządza się, co następuje: 

 
§ 1. Ogłasza się nabór kandydatów na członków Rady Seniorów Miasta Gliwice II kadencji 

 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
§ 2. Wzór formularza zgłoszeniowego kandydata oraz listy poparcia stanowią załącznik              

 nr 2 do niniejszego zarządzenia. 
§ 3. Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia jest dyrektor Gliwickiego Ośrodka Działań 

 Społecznych Centrum 3.0 w Gliwicach. 
§ 4. Nadzór na wykonaniem zarządzenia powierzam naczelnikowi Wydziału Zdrowia                    

 i Spraw Społecznych.  
§ 5. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Prezydent Miasta 

Adam Neumann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym 

 



                                                                                           

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr PM – 4861/2021   

z dnia 15 października 2021 r. 
 
 

Ogłoszenie 

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/808/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 kwietnia 2018 r. 
z późn. zm. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Gliwice oraz nadania jej statutu,  
ogłasza się nabór kandydatów na członków Rady Seniorów Miasta Gliwice II kadencji. 

 

 

§ 1. Nabór kandydatów do Rady Seniorów Miasta Gliwice II kadencji zostanie 
przeprowadzony w terminie od 15 października do 10 listopada 2021 r.  

§ 2. Kandydatami na członków mogą być przedstawiciele osób starszych oraz 
przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności 
przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytet III 
wieku. Podmioty te mogą zgłosić po jednym swoim przedstawicielu. 

§ 3. Kandydatem na członka Rady może być również osoba zamieszkująca na terenie 
miasta Gliwice, która zgłosi swój udział osobiście i uzyska poparcie co najmniej 20 osób 
powyżej 60 roku życia, będących mieszkańcami Gliwic. 

§ 4. Formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia oraz 
listy poparcia wg załączonego wzoru można pobrać na stronie internetowej Miasta Gliwice, 
na stronie www.gods.gliwice.pl, Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych Centrum 3.0. 

§ 5. Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać w terminie określonym w § 1 
w Gliwickim Ośrodku Działań Społecznych Centrum 3.0 przy ul. Studziennej 6 w godzinach 
od 1000 -1800. 

§ 6.W przypadku zgłoszenia mniej niż 11 kandydatur nabór będzie ponawiany. 

§ 7. Po upływie terminu zgłaszania określonym w § 1 dyrektor Gliwickiego Ośrodka Działań 
Społecznych Centrum 3.0 przekazuje do dnia 19 listopada 2021 r. listę kandydatów do 
Komisji powołanej przez Prezydenta Miasta. 

§ 8.Komisja dokona oceny kandydatów i przedstawi swoje rekomendacje Prezydentowi 
Miasta. 

§ 9. Informacja o naborze i jego wynikach zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz na stronie internetowej 
www.gods.gliwice.pl, Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych Centrum 3.0 

 

 

 

Prezydent Miasta 

Adam Neumann 

 

 

  

 

 

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym 
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