
Załącznik nr 1 

do zarządzenia nr 93/2021 

Wójta Gminy Trzebielino 

Z dnia 22 listopada 2021 r.  

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Trzebielino o naborze kandydatów 

do Gminnej Rady Seniorów w Gminie Trzebielino 

 

 

  Na podstawie § 6 ust.1  statutu Gminnej Rady Seniorów w Gminie 

Trzebielino  ustalonego uchwałą nr 223/XXX/2021 Rady Gminy Trzebielino z dnia 31 

sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Gminie Trzebielino i 

nadania jej statutu  ( Dz. Urz. Woj.Pom. z 2021r. poz. 3366)   Wójt Gminy Trzebielino 

ogłasza nabór kandydatów na członków Gminnej Rady Seniorów w Gminie Trzebielino. 

 

1. Kadencja Gminnej Rady Seniorów trwa 5 lat. Praca radnego Gminnej Rady Seniorów 

w Gminie Trzebielino ma charakter społeczny. 

2. Nabór kandydatów prowadzony jest od dnia ogłoszenia tj. od dnia 22 listopada 2021 r. 

do 8 grudnia 2021 r. 

3. Kandydatami na członków Gminnej Rady Seniorów w Gminie Trzebielino mogą być 

osoby, które ukończyły 60 rok życia oraz przedstawiciele podmiotów działających  na 

rzecz osób starszych. Kandydat musi zamieszkiwać na terenie Gminy Trzebielino i mieć 

czynne prawo wyborcze do Rady Gminy Trzebielino. 

4. Zgłoszenia kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Gminie Trzebielino należy 

dokonać na formularzu zgłoszeniowym, który jest do pobrania na stronie internetowej 

Gminy Trzebielino  www.trzebielino.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 

Trzebielino bip.trzebielino.pl  lub do odbioru w sekretariacie Urzędu Gminy 

Trzebielino. 

5. Zgłoszenia kandydatów należy składać w  sekretariacie Urzędu Gminy Trzebielino lub 

za pośrednictwem poczty na adres Urząd Gminy Trzebielino, ul. Wiejska 15, 77-235 

Trzebielino. Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy. 

6. Zgłoszenia po terminie określonym w pkt 2 nie podlegają rozpatrzeniu. 

7. Zgłoszenia kandydatów do Rady podlegają weryfikacji formalnej dokonywanej przez 

Wójta Gminy. 

8. W przypadku zgłoszenia więcej niż 7 kandydatów, Wójt zarządzeniem zwołuje zebranie 

wyborcze z udziałem wszystkich zgłoszonych kandydatów spełniających wymagania 

formalne, powiadamiając ich telefonicznie, pocztą tradycyjną  lub elektroniczną   o 

wyznaczonym terminie, miejscu  i porządku obrad. Informacja o zebraniu wyborczym  

umieszczona będzie również na stronie internetowej Gminy Trzebielino, Biuletynie 

Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń. 

9. W przypadku zgłoszenia mniejszej liczby kandydatów niż wskazana w Statucie – Wójt 

wyznacza dodatkowy 7 dniowy termin zgłaszania kandydatów do Rady. 

10. W przypadku zgłoszenia wyłącznie 7 kandydatów - Wójt powołuje ich na członków 

Rady. 

http://www.trzebielino.pl/

