
Zarządzenie Nr 454/2022
Prezydenta Miasta Kalisza 
z dnia 4 lipca 2022 r. 

w sprawie naboru kandydatów na członków Kaliskiej Rady Seniorów

Na podstawie art. 5c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. 2022r. poz.
559 ze zm), w związku z § 2 ust 4 załącznika do uchwały Nr XXV/300/2016 Rady Miasta Kalisza z
dnia 26 maja 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Kaliskiej Rady Seniorów oraz
nadania jej Statutu  ( Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2022 r. poz.4388), zarządza się co następuje:
 

§ 1
 

1.Ogłasza  się  nabór  kandydatów na  członków Kaliskiej  Rady  Seniorów,  zwanej  dalej  „Radą”,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzania.
2.Ustala  się  wzór formularza  karty  zgłoszeniowej,  zgodnie  z  załącznikiem nr  2  do niniejszego
zarządzenia. 
3.  Ustala się wzór karty poparcia kandydata na członka Rady, zgodnie z załącznikiem nr 3 do
niniejszego zarządzenia.   

§ 2

1.Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu merytorycznie Wiceprezydentowi
Miasta Kalisza.
2.Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Naczelnikowi  Wydziału  Spraw  Społecznych  i
Mieszkaniowych Urzędu Miasta Kalisza.

§ 3

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

                                                                                                              Prezydent Miasta Kalisza
         /…/

       Krystian Kinastowski 



Załącznik nr 1
do zarządzenia nr  454/2022    
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 4 lipca 2022 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Kalisza ogłasza nabór kandydatów na członków Kaliskiej Rady Seniorów:

1. Kandydatami na członków Kaliskiej Rady Seniorów zgłoszonymi w drodze naboru mogą być
wyłącznie mieszkańcy miasta Kalisza, którzy w dniu ogłoszenia o naborze ukończyli 60. rok życia.

2. Prawo zgłoszenia kandydata mają:

1)  organizacje  senioralne,  przy  czym  każda  organizacja  może  zgłosić  nie  więcej  niż  dwie
kandydatury,

2)  osoby  indywidualne,  nie  będące  członkami  organizacjami  senioralnych,  przy  czym  każda
kandydatura musi zostać poparta przez co najmniej 30 osób ( mieszkańców Kalisza, którzy w dniu
ogłoszenia o naborze ukończyli 60. rok życia ).

3. Nabór prowadzony jest w terminie od 8 do 29 lipca 2022 r.

4. Osoby indywidualne i środowiska senioralne składają zgłoszenia w formie pisemnej na karcie
zgłoszeniowej wraz z kartami poparcia kandydata w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.

5.Wzory  kart:  zgłoszeniowej  oraz  poparcia  kandydata  stanowią  załączniki  do  niniejszego
ogłoszenia.

6. Zgłoszenia można dokonać osobiście w Wydziale Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu
Miasta Kalisza, ul. Kościuszki 1a, pok. 120, I piętro lub za pośrednictwem poczty na adres: 62-800
Kalisz, ul. Kościuszki 1a, Urząd Miasta Kalisza Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych z
dopiskiem „Kandydaci na członków Kaliskiej Rady Seniorów”.

7. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Miasta Kalisza. Karty, które zostaną złożone lub
wpłyną pocztą po złożonym terminie określonym w ust. 3 nie będą objęte procedurą wyborczą.
Karty złożone w wymaganym terminie, które nie będą kompletnie wypełnione lub podpisane przez
osoby upoważnione, nie zostaną uwzględnione w procesie naboru.

8. W skład Kaliskiej Rady Seniorów wchodzi dziewięć osób, które kolejno uzyskają największą
liczbę głosów w publicznym głosowaniu ( sposób, termin i miejsce głosowania określone zostanie
w terminie późniejszym odrębnym zarządzeniem Prezydenta Miasta Kalisza ).

9. Wybór członków Rady zostanie przeprowadzony zgodnie z § 3 Statutu Kaliskiej Rady Seniorów,
stanowiącym załącznik do Uchwały Nr LIII/740/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 maja 2022r.
zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Kaliskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu. 

                                                                                                          Prezydent Miasta Kalisza
      /…/

    Krystian Kinastowski



Załącznik nr  2
do zarządzenia nr 454/2022
Prezydenta Miasta Kalisza 
z dnia 4 lipca 2022 r. 

Formularz karty zgłoszeniowej kandydata na członka 
Kaliskiej Rady Seniorów 

Podmiot zgłaszający: 
nazwa organizacji senioralnej,

lub imię i nazwisko osoby,
która zgłasza swoją

kandydaturę 

I. Dane Kandydata

     1. Imię i nazwisko 

     2. Data urodzenia

     3.Adres zamieszkania   

     4.Nr telefonu

     5.Adres do korespondencji

     6. Adres e-mail 

II.  Krótka  informacja  o  kandydacie  na  członka  Kaliskiej  Rady  Seniorów
z  uwzględnieniem  opisu  doświadczenia  i  umiejętności  w  działaniach  na  rzecz
seniorów.

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………….                                   ………………………..………………………..……
  (miejscowość, data)                                          (czytelny podpis / podpisy podmiotu zgłaszającego) 

III. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie*:

Ja niżej podpisany(a)
................................................................................................................................................................
oświadczam,  że  wyrażam  zgodę  na  kandydowanie  na  członka  Kaliskiej  Rady  Seniorów.
Jednocześnie oświadczam, że dane zawarte w niniejszym formularzu są zgodne ze stanem prawnym
i faktycznym.  

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

IV. Informacja dotycząca przetwarzania danych:

Administratorem przekazanych danych osobowych będzie Prezydent Miasta Kalisza. Z Administratorem można skontaktować się: listownie: 62-800
Kalisz Główny Rynek 20,  e-mailowo:  umkalisz@um.kalisz.pl lub  telefonicznie:  62 /  765 43 00. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony
danych. Z Inspektorem można skontaktować się: listownie: 62-800 Kalisz Główny Rynek 20, e-mailowo: iod@um.kalisz.pl lub telefonicznie: 62 /
765 43 56.

Przekazane dane  osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia wyborów i powołania Kaliskiej Rady Seniorów. Przetwarzanie danych jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Prezydencie Miasta Kalisza wynikającego z przepisów Uchwały NR XXV/300/2016
Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Kaliskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu.  Odbiorcami danych mogą
być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe będą  przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu w którym zostały zebrane, a następnie, jeśli chodzi o materiały
archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydanego na jej
podstawie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

W związku z przetwarzaniem przez Prezydenta Miasta Kalisza danych przysługuje Państwu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich
kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych  jeżeli są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia; prawo do ograniczenia przetwarzania
danych; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Szczegółowych informacji
na temat przysługujących praw i możliwości skorzystania z nich udziela Inspektor ochrony danych.

Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe jednak od ich podania uzależniona jest możliwość kandydowania do Kaliskiej Rady
Seniorów. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

  
*wypełnia kandydat

                                                                                                        Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski 

mailto:umkalisz@um.kalisz.pl
mailto:iod@um.kalisz.pl


Załącznik nr  3
do zarządzenia nr 454/2022
Prezydenta Miasta Kalisza 
z dnia 4 lipca 2022 r. 

Karta poparcia kandydata na członka 
Kaliskiej Rady Seniorów 

( wymagana przy zgłoszeniu przez osoby indywidualne )

Ja niżej podpisany:

……………………………………………………………………….
(imię i nazwisko)

……………………………………………………………………….
(data urodzenia)

……………………………………………………………………….
(miejsce zamieszkania)

popieram

……………………………………………………………………….
(imię i nazwisko)

jako kandydata na członka Kaliskiej Rady Seniorów.

…………………………..
          czytelny podpis

Informacja dotycząca przetwarzania danych:

Administratorem przekazanych danych osobowych będzie Prezydent Miasta Kalisza.  Z Administratorem można  skontaktować się:
listownie: 62-800 Kalisz Główny Rynek 20, e-mailowo:  umkalisz@um.kalisz.pl lub telefonicznie: 62 / 765 43 00. Administrator
wyznaczył Inspektora ochrony danych.  Z Inspektorem można skontaktować się: listownie: 62-800 Kalisz Główny Rynek 20,  e-
mailowo: iod@um.kalisz.pl lub telefonicznie: 62 / 765 43 56.

Dane osobowe zostaną przekazane Administratorowi przez  popieranego kandydata na członka Kaliskiej Rady Seniorów. Przekazane
dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia wyborów i powołania Kaliskiej Rady Seniorów. Przetwarzanie danych jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Prezydencie Miasta Kalisza wynikającego z przepisów Uchwały Nr
XXV/300/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Kaliskiej Rady Seniorów oraz nadania jej
Statutu. Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu w którym zostały zebrane, a następnie, jeśli chodzi o
materiały archiwalne,  przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.  o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach i wydanego na jej podstawie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej,  jednolitych  rzeczowych  wykazów  akt  oraz  instrukcji  w  sprawie  organizacji  i  zakresu  działania  archiwów
zakładowych. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

W związku z przetwarzaniem przez Prezydenta Miasta Kalisza danych przysługuje Państwu: prawo dostępu do swoich danych oraz
otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeżeli są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia; prawo do
ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 -
193  Warszawa).  Szczegółowych informacji  na  temat  przysługujących praw i  możliwości  skorzystania  z  nich  udziela  Inspektor
ochrony danych.

                                                                                      Prezydent Miasta Kalisza
/…/

  Krystian Kinastowski
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