
ZARZĄDZENIE Nr 2157/2014
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 07.08.2014 r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do Rady Krakowskich Seniorów, Komisji 
Wyborczej i terminu zwołania Walnego Zebrania.

Na podstawie art. 30 ust. 1,  art. 5 c ust. 2, ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379), uchwały nr CIX/1640/14 Rady Miasta 
Krakowa z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Rady Krakowskich Seniorów oraz nadania jej Statutu 
(Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z dnia 30 czerwca 2014 r., poz. 3503 z późn. zm.), zarządza się, 
co następuje:

§ 1
1. Ogłasza się nabór kandydatów do Rady Krakowskich Seniorów, zwanej dalej Radą. 

Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów do Rady wyznacza się na dzień 
29 sierpnia 2014 r. godz. 15.00. 

2. Informacje o kandydatach do Rady opublikowane zostaną w Biuletynie Informacji 
Publicznej Miasta Krakowa, na portalu www.dlaseniora.krakow.pl, a także udostępnione 
do wglądu w Punkcie Informacji Urzędu Miasta Krakowa, Pl. Wszystkich Świętych 3-4 
oraz w Miejskim Ośrodku Wspierania Inicjatyw Społecznych, os. Centrum C 10 pok. 110.

3. Ogłasza się nabór kandydatów do Komisji Wyborczej. Nieprzekraczalny termin 
zgłaszania kandydatów do Komisji Wyborczej wyznacza się na dzień 29 sierpnia 2014 r. 
godz. 15.00.

§ 2
1. Zwołuje się Walne Zebranie przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób 

starszych, w szczególności organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących 
uniwersytety trzeciego wieku, zwane dalej Walnym Zebraniem, na dzień 15 września 
2014 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 
Sala Obrad.

2. W Walnym Zebraniu i głosowaniu na kandydatów do Rady może wziąć udział 
przedstawiciel podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności 
organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku 
zgłoszony zgodnie z formularzem określonym w niniejszym zarządzeniu. 
Nieprzekraczalny termin zgłaszania udziału w Walnym Zebraniu wyznacza się 
na dzień 8 września 2014 r. 

§ 3
Przyjmuje się wzór:
1) formularza zgłoszeniowego kandydata do Rady, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego 

zarządzenia,
2) karty zgłoszenia kandydata do Rady, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego 

zarządzenia,
3) listy poparcia dla kandydata do Rady - w przypadku kiedy zgłoszenia kandydata dokonuje 

grupa 20 seniorów posiadających bierne prawo wyborcze do Rady, stanowiący załącznik 
nr 3 do niniejszego zarządzenia,

4) formularza zgłoszeniowego do uczestnictwa w Walnym Zebraniu wybierającym 
członków Rady, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia, 

http://www.dlaseniora.krakow.pl/


5) formularza zgłoszeniowego kandydata do Komisji Wyborczej, stanowiący załącznik nr 5 
do niniejszego zarządzenia,

6) karty do głosowania na członka Rady, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego 
zarządzenia.

§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Spraw Społecznych.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


