Zarządzenie Nr 2543/2016
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 13 października 2016 roku
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków
Płockiej Rady Seniorów

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446), § 5 pkt. 1 Statutu Płockiej Rady Seniorów stanowiącego
załącznik do Uchwały Rady Miasta Płocka Nr 375/XXI/2016 z dnia 30 sierpnia 2016
roku zarządzam, co następuje:
§1
1. Ogłasza się nabór na kandydatów na członków Płockiej Rady Seniorów w terminie
od 13 października 2016 roku do 27 października 2016 roku.
2. Treść ogłoszenia o naborze kandydatów stanowi załącznik do niniejszego
zarządzenia.
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki
Społecznej.
§3
Treść ogłoszenia podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka oraz na
stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

Załącznik
do Zarządzenia nr 2543/2016
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 13 października 2016 roku

OGŁOSZENIE
Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Płocka NR 375/XXI/2016 z dnia 30 sierpnia
2016 roku w sprawie powołania Płockiej Rady Seniorów ogłasza się nabór
kandydatów na członka Płockiej Rady Seniorów, zwanej dalej „Radą”.
Zgodnie z § 1 Statutu Płockiej Rady Seniorów, Rada stanowi reprezentację organizacji
pozarządowych zrzeszających osoby starsze, osób fizycznych działających na rzecz
poprawy jakości życia osób starszych i instytucji publicznych, które zajmują się
problemami osób starszych w Płocku. Jej celem jest pomoc władzom Miasta w wyborze
priorytetów dotyczących działania na rzecz poprawy jakości życia płockich seniorów.
W związku z powyższym Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Organizacji
Pozarządowych, działając w imieniu Prezydenta Miasta Płocka, zwraca się z prośbą
do środowisk, które prowadzą aktywną działalność na rzecz osób starszych o wskazanie
kandydata na członka Rady.
Wyłonienia kandydata do Rady będzie odbywało się w oparciu o następujące zasady:
1. autorytetu rozumianego jako uznanie dla osobowości oraz zasług kandydata,
2. doświadczenia w działalności na rzecz osób starszych,
3. reprezentatywności środowiska.
Kandydat na członka Rady powinien łącznie spełniać niżej wymienione warunki:
1. mieć ukończony 60. rok życia,
2. być czynnym członkiem organizacji zgłaszającej jego kandydaturę,
3. wyrazić zgodę na kandydowanie,
4. korzystać z pełni praw publicznych.
Zgłoszenie kandydata rekomendowanego przez Organizację działającą na rzecz osób
starszych powinno zawierać:
•

nazwę i adres organizacji zgłaszającej,

•

imię, nazwisko i PESEL kandydata,

•

adres, telefon, e-mail kandydata,

•

rekomendację organizacji zgłaszającej,

•

wskazanie obszaru działania kandydata,

•

zgoda osoby rekomendowanej na kandydowanie,

•

podpis/y osoby/osób umocowanej/-ych do reprezentowania organizacji / instytucji
zgłaszającej kandydata (jeśli dotyczy)

Pisemne zgłoszenia prosimy składać osobiście lub przesłać listownie na adres:
Centrum ds. Organizacji Pozarządowych, ul. Misjonarska 22, 09-400 Płock z dopiskiem:
„PŁOCKA RADA SENIORÓW”.
Osoba wyznaczona do kontaktów: Ewa Pietrzak tel. 24 366 88 11.
Termin składania kandydatur upływa 27 października 2016 roku o godz. 10.00

