
ZARZĄDZENIE NR 665/2016

WÓJTA GMINY LUBIN

z dnia 5 maja 2016 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na kandydatów do Rady Seniorów Gminy Lubin oraz określenia wzorów 
formularzy zgłoszeniowych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz 
446) oraz Uchwały Nr XXX/195/2016 w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Lubin oraz nadania jej 
Statutu zarządza się co następuje:

§ 1. 

1. Ogłaszam nabór kandydatów do Rady Seniorów Gminy Lubin I kadencji.

2. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są w dniach od 09 maja 2016r. do 31 maja 2016r.

3. O dotrzymaniu terminu zgłoszenia decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Gminy w Lubinie.

4. Zgłoszenia należy dokonać pisemnie i doręczyć drogą pocztową na adres: Urząd Gminy
w Lubinie, ul. Wł. Łokietka 6, 59-300 Lubin, bądź osobiście do kancelarii Urzędu Gminy, pokój 05.

5. Zgłoszenia kandydatów mogą być dokonywane odpowiednio na formularzach stanowiących
załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej
i Zdrowia.

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Lubin

Tadeusz Kielan
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Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 665/2016
Wójta Gminy Lubin
z dnia 5.05.2016r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
KANDYDATA/KANDYDATÓW* DO RADY SENIORÓW GMINY LUBIN

DANE KANDYTATA/ KANDYDATÓW* DO RADY SENIORÓW GMINY LUBIN

IMIĘ I NAZWISKO

MIEJSCE ZAMIESZKANIA
(miejscowość, ulica, nr domu)

IMIĘ I NAZWISKO

MIEJSCE ZAMIESZKANIA
(miejscowość, ulica, nr domu)

IMIĘ I NAZWISKO

MIEJSCE ZAMIESZKANIA
(miejscowość, ulica, nr domu)

IMIĘ I NAZWISKO

MIEJSCE ZAMIESZKANIA
(miejscowość, ulica, nr domu)

WYKAZ OSÓB UDZIELAJĄCYCH POPARCIA KANDYDATOWI/KANDYDATOM*
DO RADY SENIORÓW GMINY LUBIN

LP IMIĘ I NAZWISKO MIEJSCE ZAMIESZKANIA
(miejscowość) 

PODPIS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

* niewłaściwe skreślić
W celu ułatwienia komunikacji w sprawach formalnych zasadnym jest wskazanie lidera listy udzielającej poparcia kandydatom, wraz z podaniem 
numeru telefonu, adresu zamieszkania, e-mail

Lider..............................................................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko,  adres zamieszkania, telefon, e-mail)

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury wyboru członków 
 do  funkcjonowania Rady Seniorów Gminy Lubin.
…...................................                                                                       …................…................................
  (Miejscowość, data)                                                                             (czytelny podpis Lidera)
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OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA KANDYDOWANIE DO RADY SENIORÓW GMINY LUBIN

Ja, niżej podpisany/a …............................, zamieszkały/a......................................przy ul............................., nr domu.............oświadczam,
                                  (imię i nazwisko)                               (nazwa miejscowości)
że wyrażam zgodę na kandydowanie do Gminnej Rady Seniorów Gminy Lubin.

…...................................                                                                       ….......….…..................................
(Miejscowość, data)                                                                                (czytelny podpis kandydata)

Zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  o  ochronie  danych  osobowych   (Dz.  U.  z  2015  r.  poz.  2135)  wyrażam  zgodę  
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 
procedury wyboru członków oraz - w razie wyboru – do  funkcjonowania Rady Seniorów Gminy Lubin

…...................................                                                                       …................…................................
(Miejscowość, data)                                                                                (czytelny podpis kandydata)

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA KANDYDOWANIE DO RADY SENIORÓW GMINY LUBIN

Ja, niżej podpisany/a …............................, zamieszkały/a......................................przy ul............................., nr domu.............oświadczam,
                                   (imię i nazwisko)                             (nazwa miejscowości)
że wyrażam zgodę na kandydowanie do Gminnej Rady Seniorów Gminy Lubin.

…...................................                                                                       ….......….…..................................
(Miejscowość, data)                                                                                (czytelny podpis kandydata)

Zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  o  ochronie  danych  osobowych   (Dz.  U.  z  2015  r.  poz.  2135)  wyrażam  zgodę  
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 
procedury wyboru członków oraz - w razie wyboru – do  funkcjonowania Rady Seniorów Gminy Lubin

…...................................                                                                       …................…................................
(Miejscowość, data)                                                                                (czytelny podpis kandydata)

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA KANDYDOWANIE DO RADY SENIORÓW GMINY LUBIN

Ja, niżej podpisany/a …............................, zamieszkały/a......................................przy ul............................., nr domu.............oświadczam,
                                    (imię i nazwisko)                             (nazwa miejscowości)
że wyrażam zgodę na kandydowanie do Gminnej Rady Seniorów Gminy Lubin.

…...................................                                                                       ….......….…..................................
(Miejscowość, data)                                                                                (czytelny podpis kandydata)

Zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  o  ochronie  danych  osobowych   (Dz.  U.  z  2015  r.  poz.  2135)  wyrażam  zgodę  
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 
procedury wyboru członków oraz - w razie wyboru – do  funkcjonowania Rady Seniorów Gminy Lubin

…...................................                                                                       …................…................................
(Miejscowość, data)                                                                                (czytelny podpis kandydata)

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA KANDYDOWANIE DO RADY SENIORÓW GMINY LUBIN

Ja, niżej podpisany/a …............................, zamieszkały/a......................................przy ul............................., nr domu.............oświadczam,
                                   (imię i nazwisko)                             (nazwa miejscowości)
że wyrażam zgodę na kandydowanie do Gminnej Rady Seniorów Gminy Lubin.

…...................................                                                                       ….......….…..................................
(Miejscowość, data)                                                                                (czytelny podpis kandydata)

Zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  o  ochronie  danych  osobowych   (Dz.  U.  z  2015  r.  poz.  2135)  wyrażam  zgodę  
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 
procedury wyboru członków oraz - w razie wyboru – do  funkcjonowania Rady Seniorów Gminy Lubin

…...................................                                                                       …................…................................
(Miejscowość, data)                                                                                (czytelny podpis kandydata)
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Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 665/2016
Wójta Gminy Lubin
z dnia 5.05.2016r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
KANDYDATA/KANDYDATÓW* DO RADY SENIORÓW GMINY LUBIN

DANE KANDYDATA/ KANDYDATÓW* DO RADY SENIORÓW GMINY LUBIN

IMIĘ I NAZWISKO

MIEJSCE ZAMIESZKANIA
(miejscowość, ulica, nr domu)

IMIĘ I NAZWISKO

MIEJSCE ZAMIESZKANIA
(miejscowość, ulica, nr domu)

DANE PODMIOTU ZGŁASZAJĄCEGO KANDYDATA/KANDYDATÓW*  
 DO RADY SENIORÓW GMINY LUBIN

NAZWA PODMIOTU

ADRES PODMIOTU
(miejscowość, ulica, nr domu) 

FORMA PRAWNA

NR KRS

PODPIS i PIECZĘĆ
IMIENNA osoby/osób

uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania podmiotu

* niewłaściwe skreślić

Pieczęć podmiotu
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OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA KANDYDOWANIE DO RADY SENIORÓW GMINY LUBIN

Ja, niżej podpisany/a …............................, zamieszkały/a......................................przy ul............................., nr domu.............oświadczam,
                                   (imię i nazwisko)                             (nazwa miejscowości)
że wyrażam zgodę na kandydowanie do Gminnej Rady Seniorów Gminy Lubin.

…...................................                                                                       ….......….…..................................
(Miejscowość, data)                                                                                (czytelny podpis kandydata)

Zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  o  ochronie  danych  osobowych   (Dz.  U.  z  2015  r.  poz.  2135)  wyrażam  zgodę  
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 
procedury wyboru członków oraz - w razie wyboru – do  funkcjonowania Rady Seniorów Gminy Lubin

…...................................                                                                       …................…................................
(Miejscowość, data)                                                                                (czytelny podpis kandydata)

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA KANDYDOWANIE DO RADY SENIORÓW GMINY LUBIN

Ja, niżej podpisany/a …............................, zamieszkały/a......................................przy ul............................., nr domu.............oświadczam,
                                   (imię i nazwisko)                             (nazwa miejscowości)
że wyrażam zgodę na kandydowanie do Gminnej Rady Seniorów Gminy Lubin.

…...................................                                                                       ….......….…..................................
(Miejscowość, data)                                                                                (czytelny podpis kandydata)

Zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  o  ochronie  danych  osobowych   (Dz.  U.  z  2015  r.  poz.  2135)  wyrażam  zgodę  
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 
procedury wyboru członków oraz - w razie wyboru – do  funkcjonowania Rady Seniorów Gminy Lubin

…...................................                                                                       …................…................................
(Miejscowość, data)                                                                                (czytelny podpis kandydata)
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