
ZARZĄDZENIE NR 572/2021 
BURMISTRZA MIASTA HRUBIESZOWA 

z dnia 17 sierpnia 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia naboru  kandydatów do Hrubieszowskiej Rady Seniorów oraz określenia wzorów 
formularzy zgłoszeniowych do Hrubieszowskiej Rady Seniorów 

Na podstawie § 3 ust. 8 Uchwały nr XXIV/188/2016 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 31 maja 2016 r. 
w sprawie powołania Hrubieszowskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego 
z 2016 r. poz. 2372) zmienionej Uchwałą nr VII/59/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. 
Lubelskiego z 2019 r. poz.3545) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Przeprowadzić nabór do Hrubieszowskiej Rady Seniorów w terminie od 19 sierpnia 2021 roku do 
20 września 2021 roku. 

§ 2. Zgłoszenia kandydatów do Hrubieszowskiej Rady Seniorów w terminie, o którym mowa w § 1, mogą 
dokonać podmioty działające na rzecz osób starszych, w szczególności organizacje pozarządowe i podmioty 
prowadzące uniwersytety trzeciego wieku, przedstawiciele osób starszych, a także osoby niezrzeszone. 

§ 3. Przedstawiciele organizacji pozarządowych dokonują zgłoszenia według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenie, natomiast osoby niezrzeszone, według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 4. Zgłoszenia kandydatów do Hrubieszowskiej Rady Seniorów należy dostarczyć osobiście do 
sekretariatu w Urzędzie Miasta Hrubieszów lub przesłać pocztą w terminie wskazanym w § 1. 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Komunikacji Społecznej, Turystyki 
i Promocji Urzędu Miasta Hrubieszów. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 Burmistrz Miasta 
 

Marta Majewska 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA DO HRUBIESZOWSKIEJ RADY SENIORÓW

I. DANE KANDYDATA  (wypełnia kandydat)

1. Imię i nazwisko: 

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

2. Dane kontaktowe kandydata: 

Adres zamieszkania

Nr telefonu (uznaniowo)

 Adres e-mail(uznaniowo)

OŚWIADCZENIA   KANDYDATA 

Ja niżej podpisany/na…………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko kandydata) 

zamieszkały/ła  w  Hrubieszowie  przy  ul.…………………………………nr  domu………,
nr mieszkania …… oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie do Hrubieszowskiej Rady
Seniorów. 

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

 Oświadczam, że korzystam z pełni praw obywatelskich.

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

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu na potrzeby
wyborów do Hrubieszowskiej Rady Seniorów oraz  w związku z jej działalnością.

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 572/2021

Burmistrza Miasta Hrubieszowa

z dnia 17 sierpnia 2021 r.
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II. DANE PODMIOTU ZGŁASZAJĄCEGO KANDYDATA (wypełnia podmiot zgłaszający) :

Lp.  Dane 

1. Nazwa podmiotu

2. Forma prawna 

3. Nr KRS

4. Adres podmiotu 

5. Nr telefonu 

6. Adres e-mail

7.
Imię i nazwisko oraz 
pełniona  funkcja osoby 
zgłaszającej kandydata 

Niniejszym oświadczam, że na dzień zgłoszenia organizacja skupia ………… członków. 

Krótka charakterystyka działalności kandydata uzasadniająca zgłoszenie.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................…...
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….                     …………………………………………………..
 (pieczęć  podmiotu)           ( miejscowość, data)

           
………………………………………………….....……….
    (podpis osoby/osób uprawnionych)
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  FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA DO HRUBIESZOWSKIEJ RADY SENIORÓW 

I. DANE KANDYDATA

1. Imię i nazwisko: 

………………………………………………………………………………………………

2. Informacje o kandydacie i dane kontaktowe kandydata: 

 Adres zamieszkania

 Numer telefonu (uznaniowo)

 Adres e-mail (uznaniowo)

Informacja o kandydacie 

 OŚWIADCZENIA KANDYDATA 

Ja niżej podpisany……………………………………………………………………………………., 
(imię i nazwisko kandydata)

zamieszkały/ła w Hrubieszowie przy ul. ………………………………………….. nr domu……….
nr mieszkania …… oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie do Hrubieszowskiej Rady
Seniorów.

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

 Oświadczam, że korzystam z pełni praw obywatelskich.

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

        (miejscowość, data)             (czytelny podpis kandydata)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu na potrzeby
wyborów do Hrubieszowskiej Rady Seniorów oraz w związku z jej działalnością.

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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 572/2021

Burmistrza Miasta Hrubieszowa

z dnia 17 sierpnia 2021 r.
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