
ZARZĄDZENIE NR 234/2020
BURMISTRZA MIASTA HRUBIESZOWA

z dnia 24 stycznia 2020 r.

w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszeniowego oraz ogłoszenia terminu zgłaszania kandydatur 
do Hrubieszowskiej Rady Kobiet

Na podstawie § 3 ust. 3 Zarządzenia nr 232/2020 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 22 stycznia 2020 r. 
w sprawie utworzenia Hrubieszowskiej Rady Kobiet i zasad jej działania zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór formularza zgłoszeniowego do Hrubieszowskiej Rady Kobiet zgodnie z załącznikiem 
do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się termin zgłaszania do Urzędu Miasta Hrubieszów kandydatur do Hrubieszowskiej Rady 
Kobiet od 27 stycznia 2020 r. do 16 lutego 2020 r.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. społecznych w Urzędzie Miasta Hrubieszów.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

Marta Majewska
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FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATKI DO HRUBIESZOWSKIEJ RADY KOBIET

1. Imię i nazwisko:………………………………………………………………………………………………

2. Informacje o kandydatce i dane kontaktowe kandydatki:

 Adres zamieszkania

 Numer telefonu

 Adres e-mail 

Krótka charakterystyka 
kandydatki uzasadniająca 
kandydowanie  
(Czym się Pani zajmuje 
zawodowo? 
Jakie są Pani zainteresowania 
oraz doświadczenie zawodowe
i pozazawodowe? 
Jakie działania społeczne, w 
tym na rzecz kobiet, 
podejmowała Pani do tej 
pory?

Pomysły na działanie Rady
(Jakimi  tematami  powinna
zająć się Hrubieszowska Rada
Kobiet w pierwszej kolejności?
Co  może  pani  wnieść  do
Rady?
Jakimi  tematami  chciałaby
Pani zająć się w Radzie?)
Proszę krótko uzasadnić.

…………………………………..                    …………………………………………
(miejscowość, data)             (podpis kandydatki)

Załącznik do zarządzenia Nr 234/2020

Burmistrza Miasta Hrubieszowa

z dnia 24 stycznia 2020 r.
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3. Instytucje, organizacje pozarządowe, rekomendujące kandydaturę (rekomendacje należy dołączyć do
formularza zgłoszeniowego).

1) nazwa podmiotu rekomendującego:…………………………………………………………………

2) nazwa podmiotu rekomendującego: ………………………………………………………………...

OŚWIADCZENIA KANDYDATKI

Ja niżej podpisana………………………………………………………………………………………...,

(imię i nazwisko kandydatki)

zamieszkała  w Hrubieszowie   przy   ul………………………………………...…………………………….
nr domu……. nr mieszkania …… oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie do Hrubieszowskiej
Rady Kobiet oraz że korzystam z pełni praw publicznych.

Oświadczam, że zapoznałam się z zarządzeniem nr 232/2020   Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia
22 stycznia 2020 r. w sprawie utworzenia Hrubieszowskiej Rady Kobiet i zasad jej działania.

……………………………………………...                         ……………………………………………

          (miejscowość, data)                     (podpis kandydatki)

Potwierdzam   zgodność   danych   osobowych   i wyrażam   zgodę   na   przetwarzanie   moich   danych
osobowych   zawartych   w zgłoszeniu   na   potrzeby   wyborów   do   Hrubieszowskiej   Rady   Kobiet   oraz
w związku z jej działalnością.

……………………………………………….              ………………………………………......

         (miejscowość, data)          (podpis kandydatki)
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