
NABÓR PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN 

DO MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW W SZCZECINIE !!!  
 

Informuje się, iż na podstawie uchwały Nr XXIII/551/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 października 

2016 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Szczecinie i nadania jej statutu Prezydent 

Miasta Szczecin Zarządzeniem Nr 368/17 z dnia 14 sierpnia 2017 r. ogłasza nabór kandydatów na jej 

członków.  
 

 Celem Miejskiej Rady Seniorów w Szczecinie jako organu o charakterze konsultacyjnym, 

doradczym i inicjatywnym jest reprezentowanie seniorów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto 

Szczecin. Rada powoływana jest na okres 4 letniej kadencji. W skład Rady wchodzi 15 członków,  

w tym, trzech przedstawicieli wskazanych przez Prezydenta Miasta Szczecin, trzech przedstawicieli 

wskazanych przez Przewodniczącego Rady Miasta oraz dziewięciu przedstawicieli 

reprezentujących podmioty działające na rzecz osób starszych wybranych w drodze konkursu.  
  

 Kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów w Szczecinie zgłasza się w terminie do dnia  

10 września 2017 r. Członkami Rady mogą być wyłącznie osoby reprezentujące podmioty działające 

na rzecz osób starszych, w szczególności organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące 

uniwersytety trzeciego wieku działające na terenie Gminy Miasto Szczecin. 
  

 Podstawą kandydowania przedstawicieli osób starszych jest złożenie w wyżej 

wymienionym terminie karty zgłoszeniowej, której wzór określa załącznik Nr 2 do powyższego 

zarządzenia. Kartę zgłoszeniową w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór do Miejskiej Rady 

Seniorów w Szczecinie” składa się w sekretariacie Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta 

Szczecin lub przesyła się na adres Urząd Miasta Szczecin Wydział Spraw Społecznych pl. Armii 

Krajowej 1, 70-456 Szczecin. 

Do karty zgłoszeniowej należy dołączyć: 

1. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie; 

2. Zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji; 

3. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne; 

4. Kopię dokumentu potwierdzającego status prawny zgłaszającego podmiotu. 
  

 Wyboru członków dokonuje Komisja powołana Zarządzeniem Nr 369/17 Prezydenta Miasta 

Szczecin z dnia 14 sierpnia 2017 r., której celem jest weryfikacja złożonych kandydatur pod 

względem wymogów formalnych, ocena złożonych kandydatur oraz dokonanie wyboru członków  

do Miejskiej Rady Seniorów w Szczecinie. 
  

 Za wybranych członków Miejskiej Rady Seniorów uważa się kandydatów, którzy otrzymali 

najwyższą liczbę punktów. 
  

 W sytuacji wystąpienia równej liczby punktów wśród kandydatów uzyskujących najmniejszą 

liczbę głosów Komisja przeprowadzi losowanie jawne.  

 Zgłoszenia złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu. 

 W przypadku kandydatów do Rady zgłaszanych przez podmioty działające na rzecz osób 

starszych, formularz zgłoszeniowy powinien być podpisany zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą 

ze statutu lub innego aktu wewnętrznego regulującego zasady funkcjonowania danego podmiotu.

 Informacji udzielają pracownicy Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin pod 

numerem telefonu:  91 424 58 21 oraz 91 424 56 67. 
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