Załącznik do Zarządzenia Nr 48/2015
Prezydenta Miasta Konina
z dnia 16 kwietnia 2015 roku

Ogłoszenie
Prezydenta Konina
o naborze kandydatów na członków Rady Seniorów Miasta Konina
Działając na podstawie § 6 ust. 1 Statutu Rady Seniorów Miasta Konina stanowiącego
załącznik nr 1 do Uchwały Nr 67 Rady Miasta Konina z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie
powołania Rady Seniorów Miasta Konina oraz nadania jej Statutu, (Dz. Urz. Woj. Wlkp.
z 2015 r. poz. 1755)
Prezydent Konina
ogłasza nabór kandydatów na członków Rady Seniorów Miasta Konina – przedstawicieli
środowisk senioralnych.

Nabór kandydatów prowadzony jest od dnia ogłoszenia tj. od dnia 20 kwietnia 2015r. do
dnia 04 maja 2015r. w godzinach od 7.30 do 15.30 - decyduje data wpływu do Urzędu
Miejskiego w Koninie.

I.

PROCEDURA NABORU

1. Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Seniorów Miasta Konina należy dokonać na
karcie

zgłoszeniowej,

stanowiącej

załącznik

nr

1

do

niniejszego

ogłoszenia,

poprzez dostarczenie w/w karty do Urzędu Miejskiego w Koninie, ul. Plac Wolności 1, 62500 Konin, Sekretariat Prezydenta - pok. 102, w godzinach od 7.30 do 15.30 z dopiskiem
„Kandydaci na członków Rady Seniorów Miasta Konina", w terminie określonym
powyżej. Kartę zgłoszenia kandydatów należy pobrać ze strony internetowej Urzędu
Miejskiego w Koninie.
2. Zgłoszenia kandydatów dokonywane są przez „środowiska senioralne”, przez co należy
rozmieć:
- podmioty zrzeszające seniorów lub działające na rzecz osób starszych,
- kluby seniora,
- uniwersytety trzeciego wieku,
- organizacje pozarządowe zrzeszające seniorów lub działające na rzecz osób starszych.

3. Środowisko senioralne zgłasza nie więcej niż dwóch kandydatów na członków do Rady
Seniorów.

4. Imienną listę osób, których kandydatury zostały zgłoszone wraz z nazwą zgłaszającego
środowiska senioralnego i krótkim opisem doświadczenia i umiejętności każdego kandydata
na członka Rady Seniorów, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Koninie i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koninie, do czasu
powołania Rady Seniorów.

II.

PROCEDURA WYBORÓW

1. Po opublikowaniu listy kandydatów na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koninie
i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koninie każde środowisko
senioralne przeprowadza głosowanie na kandydatów z listy, o której mowa w części I, pkt.4 .
2. Głosowanie należy przeprowadzić na formularzu głosowania, którego wzór stanowi
złącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Formularz, na którym należy przeprowadzić
głosowanie wraz z nazwiskami kandydatów należy pobrać ze strony internetowej Urzędu
Miejskiego w Koninie.
3. Każde środowisko senioralne sporządza protokół głosowania stanowiący załącznik nr 3 do
niniejszego ogłoszenia. Protokół wraz z formularzami głosowania, potwierdzony podpisami
osób upoważnionych do reprezentowania środowisk senioralnych należy dostarczyć do
Urzędu Miejskiego w Koninie, ul. Plac Wolności 1, 62-500 Konin, Sekretariat Prezydenta –
pok. 102, w godzinach od 7.30 do 15.30 z dopiskiem „Wyniki głosowania środowiska
senioralnego na członków Rady Seniorów Miasta Konina" w terminie 14 dni od daty
opublikowania listy, o której mowa w części I pkt. 4.

4. Wyniki głosowania środowisk senioralnych, które wpłyną po terminie określonym
w niniejszym ogłoszeniu lub nie będą podpisane przez osoby upoważnione, nie zostaną
uwzględnione.
5. Wynik głosowania do Rady Seniorów Miasta Konina, ustala powołana przez Prezydenta
Miasta

Konina

komisja

złożona

z

jednego

przedstawiciela

Prezydenta,

jednego

przedstawiciela Rady Miasta Konina i jednego przedstawiciela środowisk senioralnych.
6. Do Rady Seniorów wchodzi dziesięciu przedstawicieli środowisk senioralnych, którzy
uzyskali największą ilość głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje losowanie.

7. Wyniki głosowania uwzględniające ilość głosów uzyskanych przez poszczególnych
kandydatów

oraz

informację

o

osobach,

które

zostały

wybrane

do

Rady

Seniorów, Prezydent Miasta ogłasza na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koninie
i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w terminie 7 dni od dnia wpływu do
Urzędu Miejskiego w Koninie protokołów, o których mowa w części II pkt.3.
8. Uwagi dotyczące przebiegu głosowania można zgłaszać do Prezydenta w terminie
7 dni od dnia zakończenia głosowania.

