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
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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
przeprowadzony w terminie od 15 października do 10 listopada 2021 r.

zostanie

§ 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
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr PM – 4861/2021
z dnia 15 października 2021

Formularz zgłoszeniowy
kandydata na członka Rady Seniorów Miasta Gliwice
Dane podmiotu zgłaszającego kandydata
Nazwa reprezentowanego
podmiotu / imię i nazwisko
zgłaszającego

Dane kontaktowe (tel. oraz e-mail)

KRS podmiotu

Adres korespondencyjny

……………………………………………………..
Data i podpis zgłaszającego
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgłaszającego
Ja, niżej podpisana/podpisany, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych w podanym zakresie: *imię i nazwisko, adres zamieszkania, funkcja, data
urodzenia, adres e-mail* na potrzeby Urzędu Miejskiego w Gliwicach związane
z powołaniem Rady Seniorów Miasta Gliwice, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) i zapoznałem się z informacją o ochronie danych
osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski w Gliwicach .
*niepotrzebne skreślić
………………………………………………………
Data i podpis zgłaszającego

Dane kandydata
Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Dane kontaktowe

Informacja o kandydacie
(wykształcenie, praca
społeczna, inne)
Krótka koncepcja pracy
w Radzie

Ja, niżej podpisana/podpisany, wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Seniorów Miasta
Gliwice i oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z informacją o ochronie danych
osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski w Gliwicach.

………………………………………………
Data i podpis kandydata

Lista poparcia kandydata do Rady Seniorów Miasta Gliwice
…………………………………………………….
Imię i nazwisko kandydata
Osoba zamierzająca poprzeć kandydata jest zobowiązana przed złożeniem podpisu do
zapoznania się z informacją o ochronie danych osobowych znajdującą się na odwrocie
formularza.

Lp.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Imię i nazwisko

Adres
zamieszkania

Data urodzenia

Popieram kandydata
oraz zapoznałem się
z informacją o
przetwarzaniu danych
osobowych.
Podpis

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Ja, niżej podpisana/podpisany, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych w podanym zakresie: *imię i nazwisko, adres zamieszkania, funkcja, data
urodzenia, adres e-mail* na potrzeby Urzędu Miejskiego w Gliwicach związane
z powołaniem Rady Seniorów Miasta Gliwice, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych). Ponadto oświadczam, że zapoznałem się
z informacją o ochronie danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski
w Gliwicach.
*niepotrzebne skreślić
………………………………………………………
Data i podpis kandydata

Informacja o ochronie danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski
w Gliwicach
1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice).
2. Dane kontaktowe inspektora : iod@um.gliwice.pl
3. Dane osobowe są zbierane w celu przeprowadzenia procedury wyborów do Rady
Seniorów Miasta Gliwice na podstawie art. 5c ust. 2 i 5 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15)
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.
1372) oraz Uchwały nr XXXVII/808/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 kwietnia
2018 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Gliwice.
4. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów
uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub podmiotów
świadczących wsparcie techniczne dla systemów informatycznych.
5. Pani/Pana dane będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji
celu, dla którego zostały zebrane. Po zrealizowaniu celu dla którego zostały
zebrane, mogą być one przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres,
który wyznaczony zostanie na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że
przepisy szczególne stanowią inaczej.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo zwrócenia się z żądaniem dostępu do treści swoich
danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
a w przypadkach uregulowanych przepisami prawa do usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania.
7. W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie
z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
8. W Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani
profilowanie.

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

