
ZARZĄDZENIE NR 54.77.2019
WÓJTA GMINY WIĄZOWNA

z dnia 23 kwietnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia dodatkowego terminu naboru  kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy 
Wiązowna oraz powołania Komisji Wyborczej ds. wyboru Rady Seniorów Gminy Wiązowna

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506.) §15 ust.1,uchwały nr 109.XXVII.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 sierpnia 2016 r.oraz uchwały 
nr 19.IV.2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr 109.XXVII.2016 Rady Gminy Wiązowna 
z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Wiązowna oraz nadania jej statutu, 
zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam dodatkowy terminu naboru kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Wiązowna na 
kadencję 2018 - 2023.

§ 2. Dodatkowy nabór kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Wiązowna prowadzony będzie 
w okresie od 23 kwietnia 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r.

§ 3. 1. Wzór formularza zgłoszeniowego dla kandydata do Rady Seniorów Gminy Wiązowna, będącego 
przedstawicielem organizacji pozarządowych zrzeszających osoby starsze oraz podmiotów działających na rzecz 
osób starszych, stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.

2. Wzór formularza zgłoszeniowego dla kandydata do Rady Seniorów Gminy Wiązowna, będącego 
przedstawicielem osób starszych niezrzeszonych wraz z listą poparcia, stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia.

3. Ogłoszenie w sprawie dodatkowego naboru kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Wiązowna 
stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Wiązowna.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 54.77.2019

Wójta Gminy Wiązowna

z dnia 23 kwietnia 2019 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA NA CZŁONKA RADY SENIORÓW GMINY WIĄZOWNA 
DLA PRZEDSTAWICIELA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZRZESZAJĄCYCH OSOBY STARSZE 

ORAZ PODMIOTÓW DZIAŁAJACYCH NA RZECZ OSÓB STARSZYCH
DANE IDENTYFIKUJĄCE PODMIOT ZGŁASZAJACY KANDYDATA DO RADY SENIORÓW GMINY 

WIĄZOWNA
NAZWA I SIEDZIBA
FORMA PRAWNA
REJESTR I NUMER W REJESTRZE 
(KRS)
ADRES
NUMER TELEFONU
ADRES E-MAIL
IMIONA I NAZWISKA OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO 
REPREZENTACJI PODMIOTU

DANE KANDYDATA DO RADY SENIORÓW GMINY WIĄZOWNA
IMIĘ I NAZWISKO
ADRES ZAMIESZKANIA
ADRES DO KORESPONDRNCJI
DATA URODZENIA
NUMER TELEFONU
ADRES E-MAIL
UZASADNIENIE ZGŁOSZENIA, 
INFORMACJA O KANDYDACIE (krótka 
charakterystyka, doświadczenie, opis 
dotychczasowych działań na rzecz 
seniorów)

PODPISY OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
REPREZENTOWANIA PODMIOTU 
DOKONUJĄCEGO ZGŁOSZENIA
MIEJSCOWOŚĆ, DATA
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Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych.

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych w Urzędzie Gminy Wiązowna w związku 
z wykonywaniem zadań publicznych jest Wójt Gminy Wiązowna z siedzibą w Wiązownie ul. Lubelska 59 05-462 
Wiązowna.

2. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się obecnie z Inspektorem Ochrony Danych  – 
tel. 22 512 5 856, email: iod@wiazowna.pl , lub pisemnie na adres urzędu.

3. Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury wyboru członków Rady 
Seniorów Gminy Wiązowna i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów 
prawa.

4. Dane osobowe kandydatów przechowywane będą do czasu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów 
prawa ustawowego lub prawa miejscowego lub do czasu realizacji określonego zadania/projektu.

5. Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcie 
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem.

6. Kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego obecnie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy ochronnych 
danych osobowych,

7. Podawanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest 
obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

8. Kandydata dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu.

9. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych Kandydata do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej.

(miejscowość/data)                                                                                             (podpis kandydata)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady Seniorów Gminy Wiązowna
Ja, niżej 
podpisany/a…………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko)

Oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie na członka Rady Seniorów Gminy Wiązowna. Ponadto, 
oświadczam, iż korzystam z pełni praw publicznych oraz posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.

(miejscowość/data)                                                                                             (podpis kandydata)
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

1.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu w zakresie 
niezbędnym do przeprowadzenia procedury wyboru członków Rady Seniorów Gminy Wiązowna.

(miejscowość/data)                                                                                             (podpis kandydata)

2.W przypadku wyboru mojej osoby na członka Rady Seniorów Gminy Wiązowna wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych w celu pełnienia funkcji członka tej Rady.

(miejscowość/data)                                                                                             (podpis kandydata)
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 54.77.2019

Wójta Gminy Wiązowna

z dnia 23 kwietnia 2019 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA NA CZŁONKA RADY SENIORÓW GMINY WIĄZOWNA 
PRZEDSTAWICIELA OSÓB STARSZYCH ZAMIESZKUJĄCYCH W GMINIE WIĄZOWNA

DANE KANDYDATA DO RADY SENIORÓW GMINY WIĄZOWNA
IMIĘ I NAZWISKO
ADRES ZAMIESZKANIA
ADRES DO KORESPONDENCJI
DATA URODZENIA
NUMER TELEFONU
ADRES E-MAIL
UZASADNIENIE ZGŁOSZENIA, 
INFORMACJA O KANDYDACIE 
(krótka charakterystyka, 
doświadczenie, opis dotychczasowych 
działań na rzecz seniorów)

DANE MINIMUM 15 OSÓB POWYŻEJ 60 ROKU ŻYCIA, ZAMIESZKUJĄCYCH NA TERENIE 
GMINY WIĄZOWNA I UDZIELAJĄCYCH POPARCIA KANDYDATOWI NA CZŁONKA RADY 

SENIORÓW GMINY WIĄZOWNA
L.p. Imię i nazwisko Data urodzenia Adres zamieszkania Podpis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych.

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych w Urzędzie Gminy Wiązowna w związku 
z wykonywaniem zadań publicznych jest Wójt Gminy Wiązowna z siedzibą w Wiązownie ul. Lubelska 59 05-462 
Wiązowna.

2. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się obecnie z Inspektorem Ochrony Danych  – 
tel. 22 512 5 856, email: iod@wiazowna.pl , lub pisemnie na adres urzędu.

3. Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury wyboru członków Rady 
Seniorów Gminy Wiązowna i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów 
prawa.

4. Dane osobowe kandydatów przechowywane będą do czasu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów 
prawa ustawowego lub prawa miejscowego lub do czasu realizacji określonego zadania/projektu.

5. Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcie 
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem.

6. Kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego obecnie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy ochronnych 
danych osobowych,

7. Podawanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest 
obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

8. Kandydata dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu.

9. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych Kandydata do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej.

(miejscowość/data)                                                                                             (podpis kandydata)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady Seniorów Gminy Wiązowna

Ja, niżej podpisany/a……………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

Oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie na członka Rady Seniorów Gminy Wiązowna. Ponadto, 
oświadczam, iż korzystam z pełni praw publicznych oraz posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.

(miejscowość/data)                                                                                             (podpis kandydata)
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

1.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu w zakresie 
niezbędnym do przeprowadzenia procedury wyboru członków Rady Seniorów Gminy Wiązowna.
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(miejscowość/data)                                                                                             (podpis kandydata)

1.W przypadku wyboru mojej osoby na członka Rady Seniorów Gminy Wiązowna wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych w celu pełnienia funkcji członka tej Rady.

(miejscowość/data)                                                                                             (podpis kandydata)
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Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 54.77.2019

Wójta Gminy Wiązowna

z dnia 23 kwietnia 2019 r.

Ogłoszenie o dodatkowym naborze kandydatów do Rady Seniorów Gminy Wiązowna 

1. Wójt Gminy Wiązowna ogłasza dodatkowy nabór kandydatów do Rady Seniorów Gminy Wiązowna na 
kadencję 2018 - 2023.

2. Celem Rady Seniorów Gminy Wiązowna jest integracja środowiska osób starszych Gminy oraz 
wzmacnianie udziału seniorów w życiu społeczności lokalnej.

3. Rada Seniorów Gminy Wiązowna składa się z 15 członków, którzy pełnią swoje funkcje społecznie.

4. Kandydatami do Rady Seniorów Gminy Wiązowna mogą być:

1) Przedstawiciele organizacji pozarządowych zrzeszających osoby starsze oraz podmioty działające na rzecz 
osób starszych zgłoszone spośród swoich członków lub innych mieszkańców gminy Wiązowna;

2) Przedstawiciele osób starszych niezrzeszonych, posiadający poparcie co najmniej 15 osób zamieszkałych na 
terenie gminy Wiązowna, którzy ukończyli 60 lat.

5. Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Wiązowna należy dokonać na właściwym 
formularzu zgłoszeniowym.

6. Wypełniony formularz zgłoszeniowy, należy dostarczyć do Komisji Wyborczej ds. wyboru Rady Seniorów 
Gminy Wiązowna mieszczącej się w Urzędzie Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna, pok. 
003 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r. w dniach i godzinach pracy urzędu lub 
za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego).

7. Zgłoszenia kandydatów do Rady Seniorów Gminy Wiązowna podlegają weryfikacji formalnej dokonywanej 
przez Komisję Wyborczą ds. wyboru Rady Seniorów Gminy Wiązowna powołaną przez Wójta Gminy Wiązowna.

Formularze zgłoszeniowe dostępne są:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązowna www .bip.wiazowna.pl w zakładce Wybory - Wybory 
Rady Seniorów Gminy Wiązowna

- w Biurze Obsługi Mieszkańców, Urząd Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna.

Nabór kandydatów prowadzony jest w terminie od 23 kwietnia 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r.

Uwaga! W przypadku zgłoszenia ponad 15 kandydatów do Rady Seniorów Gminy Wiązowna 
zostanie zwołane na dzień 9 maja 2019 r. zebranie wyborcze kandydatów do Rady Seniorów Gminy 
Wiązowna, na którym kandydaci dokonają wyboru członków Rady Seniorów Gminy Wiązowna 
spośród siebie.

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod numerem telefonu: 
22 512 58 05.
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