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ZBLIŻAJĄ SIĘ WYBORY DO GMINNEJ RADY SENIORÓW W SIEWIERZU.

   Wraz z zakończeniem VII kadencji  Rady Miejskiej w Siewierzu zakończyła się również I kadencja
Gminnej Rady Seniorów w Siewierzu działającej w latach 2016 – 2018.

   W dniu 4 grudnia 2018 r. Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz wydał zarządzenie w sprawie ogłoszenia
naboru kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Siewierzu, określając jednocześnie termin zgłaszania
kandydatów  na  dzień  3  stycznia  2019  roku.  Załącznikiem  do  Zarządzenia  jest  wzór  formularza
zgłoszeniowego, przy użyciu którego należy dokonać zgłoszenia kandydatów.

   Zarządzenie zostało opublikowane w Biuletynie Informacji  Publicznej  urzędu, na oficjalnej  stronie
internetowej gminy pod adresem: www.siewierz.pl w zakładce „Rada Miejska” - „Gminna Rada Seniorów”
oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy. Druki formularzy w wersji papierowej są
również dostępne w Punkcie Obsługi Interesanta w urzędzie.

   W formularzu zgłoszeniowym należy podać: imię i nazwisko kandydata oraz dane teleadresowe, opis
sylwetki kandydata z uwzględnieniem doświadczenia w działalności na rzecz seniorów, oświadczenie o
niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów
związanych z  wyborami  do  rady  i  jej  działalnością  oraz  podpis  kandydata.  W przypadku zgłoszenia
kandydata przez środowisko senioralne, do formularza należy dołączyć aktualny odpis z rejestru, ewidencji
lub inny dokument potwierdzający status prawny podmiotu zgłaszającego, umocowanie osób zgłaszających
do jego reprezentacji i oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie.

   Po zakończeniu terminu do zgłaszania kandydatów do Gminnej Rady Seniorów zostanie opublikowana
lista prawidłowo zgłoszonych kandydatów, a następnie Burmistrz Miasta i Gminy kolejnym zarządzeniem
określi  datę,  czas  i  miejsce  przeprowadzenia  wyborów.  Wszystkie  podstawowe  kwestie  związane  z
powołaniem  Gminnej  Rady  Seniorów,  jej  funkcjonowaniem  oraz  prawami  i  obowiązkami  radnych  –
seniorów zostały  opisane w statucie  Gminnej  Rady Seniorów,  którego treść została  opublikowana w
Biuletynie  Informacji  Publicznej  urzędu  oraz  na  oficjalnej  stronie  internetowej  gminy  pod  adresem:
www.siewierz.pl w zakładce „Rada Miejska” - „Gminna Rada Seniorów”.

  Zachęcamy do zgłaszania kandydatur do Gminnej Rady Seniorów, która mając charakter doradczy,
konsultacyjny  i  opiniotwórczy,  jest  umocowana  do  reprezentowania  środowiska  osób  starszych  oraz
doradzania  w  sferze  szeroko  pojętego  tematu  starszego  pokolenia  w  Gminie  Siewierz.  Dla  władz
samorządowych  Gminy  Siewierz  jest  sprawą  ważną,  aby  środowiska  senioralne  miały  możliwość
wpływania na kierunek i kształt polityki społecznej w gminie poprzez wyrażanie opinii w ważnych dla tego
środowiska sprawach. Jedną z form takiej współpracy jest rzeczowy dialog z Gminną Radą Seniorów, która
jest miarodajnym źródłem informacji na temat potrzeb, oczekiwań i pożądanych kierunków działań gminy,
ukierunkowanych na starsze pokolenie.

   Dodatkowym, bardzo pozytywnym efektem działania  Gminnej  Rady Seniorów jest  włączenie osób
starszych  w  działalność  społeczną,  służącą  aktywizacji  lokalnego  środowiska  i  zaangażowanie  w
funkcjonowanie wspólnoty samorządowej.
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