
 

 

ZARZĄDZENIE NR 4.2022 

WÓJTA GMINY KULESZE KOŚCIELNE 

z dnia  24 stycznia 2022 roku 

w sprawie ogłoszenia naboru uzupełniającego kandydatów na członków Gminnej Rady 

Seniorów w Kuleszach Kościelnych 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 5 Statutu Gminnej Rady Seniorów w 

Kuleszach Kościelnych, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 173/XXXIII/2014 Rady 

Gminy Kulesze Kościelne z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu 

Gminnej Rady Seniorów w Kuleszach Kościelnych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 3043 

oraz z 2021 r. poz. 4796) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Ogłaszam nabór uzupełniający kandydatów na członków Gminnej Rady Seniorów 

w Kuleszach Kościelnych. 

2. Ogłoszenie o naborze stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Kulesze Kościelne. 

§ 3. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik  

do Zarządzenia Nr 4.2022 r.  

Wójta Gminy Kulesze Kościelne  

z dnia 24 stycznia 2022 roku 

 

 

1. Ogłaszam nabór uzupełniający kandydatów na członków Gminnej Rady Seniorów w 

Kuleszach Kościelnych. 

2. W skład Rady wchodzi 5 radnych, do uzupełnienia są 2 miejsca w składzie Rady, z 

czego: 

1) co najmniej 70% składu Rady stanowią przedstawiciele osób starszych, którzy 

ukończyli 60 rok życia; 

2) nie więcej niż 30% składu Rady stanowią przedstawiciele podmiotów działających 

na rzecz osób starszych. 

3. Nabór kandydatów na członków Rady prowadzi Urząd Gminy Kulesze Kościelne. 

4. Na kandydatów do Gminnej Rady Seniorów można zgłaszać osoby starsze, które 

ukończyły 60 rok życia oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych. 

5. Do zgłoszenia kandydata na członka Rady zgłaszający dostarcza listę z nie mniej niż 

10 podpisami mieszkańców gminy Kulesze Kościelne w wieku powyżej 60 roku życia. Wzór 

listy stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

6. Limit podpisów nie dotyczy zgłaszanych kandydatów - przedstawicieli podmiotów 

działających na rzecz osób starszych. 

7. Na Radnych Gminnej Rady Seniorów zostaną powołane osoby, których kandydatury 

spełniają wymogi formalne i zostaną zgłoszone w pierwszej kolejności. 

8. Zgłoszenie kandydata na członka Gminnej Rady Seniorów należy złożyć  

w nieprzekraczalnym terminie do 23 lutego 2022 roku w sekretariacie Urzędu Gminy w 

Kuleszach Kościelnych – pokój Nr 10, ul. Główna 6, 18-208 Kulesze Kościelne lub przesłać 

pocztą na wskazany wyżej adres (liczy się data wpływu do urzędu). 

9. W ciągu 30 dni od zakończenia naboru uzupełniającego Rada Gminy Kulesze 

Kościelne w formie uchwały powołuje  skład Rady. 

10. Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru uzupełniającego kandydatów na członków Rady 

podaje się do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kulesze Kościelne, 

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik  

do ogłoszenia naboru uzupełniającego  

kandydatów na członków  

Gminnej Rady Seniorów  

w Kuleszach Kościelnych 

 

Lista podpisów mieszkańców Gminy Kulesze Kościelne w wieku powyżej 60 roku życia, 

popierających kandydata na członka Gminnej Rady Seniorów w Kuleszach Kościelnych 

 

………………………………………………………………………………………………....... 
(imię i nazwisko kandydata na członka Gminnej Rady Seniorów w Kuleszach Kościelnych) 

 

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

(nr PESEL, adres zamieszkania) 

 

 

Lp. Imię i nazwisko Adres 

zamieszkania 

Nr PESEL Podpis  

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

 



 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kulesze Kościelne z 

siedzibą ul. Główna 6, 18-208 Kulesze Kościelne. Z administratorem danych można 

skontaktować się drogą elektroniczną na adres: sekretariat@kuleszek.pl, tel: 86 4769010 lub 

pisemnie na adres siedziby administratora.  

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, kontakt drogą 

elektroniczną  pod adresem:  iod@kuleszek.pl lub pisemnie na adres administratora. 

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu uzupełnienia składu Gminnej Rady Seniorów w 

Kuleszach Kościelnych, na podstawie art. 5 C ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 5 stanowiącego 

załącznik do Uchwały Nr 173/XXXIII/2014 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 29 

sierpnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Rady Seniorów w Kuleszach 

Kościelnych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 3043 oraz z 2021 r. poz. 4796). 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 

ust. 2 lit. b  ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych RODO.  

5. Dane mogą być udostępniane innym organom administracji publicznej oraz podmiotom 

realizującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej w 

celu i zakresie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa a także innym 

podmiotom, które na podstawie zawartych umów przetwarzają powierzone dane osobowe.   

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zależny od kategorii 

archiwalnej określony  w Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gminy i związków 

międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki, stanowiącym załącznik nr 2 

do Rozporządzenia  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 ( Dz. U. Nr 14, poz. 67). 

7. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych,  prawo do ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz 

prawo do cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

8. Przysługuje Panu/ Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

9. Pana/ Pani dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich. 

10. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowania. 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  zawartych w zgłoszeniu dla 

potrzeb niezbędnych do kandydowania na członka Gminnej Rady Seniorów w Kuleszach 

Kościelnych, zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie i powołanie mnie w skład Gminnej 

Rady Seniorów w Kuleszach Kościelnych.  

 

............................................................................... 
                                                                                     (data i czytelny podpis kandydata) 
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