
Zarządzenie Nr 31/2020 
Wójta Gminy Oświęcim 

z dnia 11 lutego 2020 r. 

w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Oświęcim 

Na podstawie art. 30 ust 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz §6 ust 1 Statutu Rady Seniorów Gminy Oświęcim stanowiącego 
załącznik do Uchwały nr VII/57/19  Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie powołania Rady 
Seniorów Gminy Oświęcim oraz nadania jej statutu zarządzam co następuje: 

§ 1 

Ogłaszam nabór kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Oświęcim. 

§ 2 

Ogłoszenie o naborze stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 3 

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

  
 

Wójt Gminy Oświęcim 
 
 

Mirosław Smolarek 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 31/2020 
Wójta Gminy Oświęcim 
z dnia 11 lutego 2020 r. 

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RADY SENIORÓW GMINY OŚWIĘCIM 

1. Kandydatami na członków Rady Seniorów Gminy Oświęcim - zwanej dalej "Radą" mogą być wyłącznie osoby, które 
zamieszkują na terenie gminy Oświęcim. 

2. Kandydatów na członków  Rady mogą zgłaszać: 

a) Środowiska senioralne (podmioty mające siedzibę na terenie gminy Oświęcim, w szczególności organizacje pozarządowe 
oraz podmioty prowadzące uniwersytety każdego/trzeciego wieku) 

b) poszczególne sołectwa gminy Oświęcim poprzez Rady Sołeckie wspólnie z Sołtysem. 

3. Każdy podmiot może zgłosić tylko jednego kandydata. 

4. Zgłoszenie Kandydata może odbyć się jedynie na podstawie formularza zgłoszeniowego, którego wzór stanowi załącznik do 
niniejszego ogłoszenia. 

5.  Formularz złożony po terminie lub niekompletnie wypełniony pozostanie bez rozpatrzenia. 

6. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do Urzędu Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12, 32-600 
Oświęcim w okresie przeprowadzania naboru tj. od 17.02.2020 r. do 09.03.2020 r. 

7. O ważności zgłoszenia kandydata decyduje data wpływu formularza zgłoszeniowego do Urzędu Gminy Oświęcim. 

8. W skład Rady Seniorów Gminy Oświęcim wchodzi 13 osób. Jeżeli  po upływie okresu naboru, zgłoszonych kandydatów 
będzie mniej  niż  13,  to  termin przyjmowania zgłoszeń  zostanie wydłużony o kolejne 7 dni. Informacja o wydłużeniu 
okresu naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej – Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Oświęcim. 

9.  W przypadku gdy po upływie dodatkowego terminu naboru, o którym mowa w pkt 8 liczba kandydatów będzie mniejsza 
niż 13 dopuszcza się na czas trwania kadencji powołanie Rady w składzie mniejszym niż 13 lecz nie mniejszym niż 
9 członków. 

10. W przypadku, gdy liczba kandydatów będzie większa niż 13 zostanie sporządzona alfabetyczna lista kandydatów i Rada 
Gminy Oświęcim dokona wyboru 13 członków w głosowaniu tajnym. Członkami Rady zostaną osoby, które uzyskały 
największą liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów dla ostatniego wolnego miejsca, przeprowadzone będzie 
powtórne głosowanie na kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę głosów. 

   

  
 

Wójt Gminy Oświęcim 
 
 

Mirosław Smolarek 
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Załącznik do ogłoszenia o naborze 

kandydatów na członków Rady Seniorów 

Gminy Oświęcim 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA DO RADY SENIORÓW GMINY OŚWIĘCIM 

 

Dane podmiotu zgłaszającego kandydata do Rady Seniorów Gminy Oświęcim 

1. Nazwa podmiotu ............................................................................  

2. Adres siedziby podmiotu.................................................................  

3. Numer telefonu kontaktowego ........................................................  

4. Numer KRS lub innego dokumentu wraz z nazwą właściwego rejestru   

........................................................ 

W przypadku zgłaszania przez sołectwo należy podać nazwę sołectwa: 

................................................................................................................................................... 

Dane kandydata do Rady Seniorów Gminy Oświęcim 

1. Imię i nazwisko  

                    

                    

 
2. Adres zamieszkania  

                    

                    

 
3. Wiek (min. ukończone 60 lat na dzień ogłoszenia)  

   

 
4. PESEL 
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4. Numer telefonu do kontaktu 

         

5. Uzasadnienie kandydatury (można sporządzić w załączniku) 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

Podpis podmiotu zgłaszającego ( w przypadku sołectwa sołtysa wraz z min. trzema członkami rady 
sołeckiej). 

……………….....................    ............................................................. 

(miejscowość, data)     (podpisy) 

………(pieczęć zgłaszającego).............    .................................................……… 

..................................................……… 

.............................................................. 

 

Zgodnie z art. 13, ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RE (UE) 2016/679 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) z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119.1 z 04.05.2016 r.) informuję, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Wójt Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12, 
32-600 Oświęcim. 

2. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Oświęcim jest: Robert Dziuba, 
r.dziuba@gminaoswiecim.pl, tel. 33 844-95-35. 

3. O ile we wniosku lub formularzu nie określono inaczej, to Państwa dane osobowe są 
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) w/w rozporządzenia - w celu dopełnienie 
obowiązków określonych w przepisach prawa. 

4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem złożenie i rozpatrzenia składanego 
wniosku. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady 
Ministrów dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
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zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67 z późn. zm.) lub innymi szczegółowymi 
przepisami prawa. 

6. Dane mogą być udostępniane przez Administratora wyłącznie podmiotom upoważnionym do 
uzyskania informacji na podstawie odrębnych przepisów. 

7. Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, 
nie będą profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane 
organizacjom międzynarodowym. 

8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, 
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych. 

9. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych 
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

 

O

świadczenia kandydata 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb 
niezbędnych do kandydowania do Rady Seniorów Gminy Oświęcim, zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i RE (UE) 2016/679 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) z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. 
Urz. UE L 119.1 z 04.05.2016r.). 

 

O

świadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie i powołanie mnie w skład Rady Seniorów Gminy 
Oświęcim i posiadam prawo wybierania potwierdzone wpisem do właściwego rejestru wyborców. 

 

……………….....................   ..................................................……… 

(miejscowość, data)     (podpis kandydata) 
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