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Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. 
 

Ogłoszenie o zgłaszaniu kandydatów na członków Rady Seniorów  

Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy  
 

Na podstawie Uchwały Nr LV/182/2014 z dnia 15 października 2014 r. Rady 
Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie utworzenia Rady Seniorów 
Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy oraz w związku z Uchwałą Nr XXXVI/138/2017 

Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie 
nadania Statutu Radzie Seniorów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 

 
ogłaszamy rozpoczęcie procedury zgłaszania kandydatów na dziewięciu 
członków Rady Seniorów - przedstawicieli mieszkańców Dzielnicy 

Wilanów m.st. Warszawy. 
 

Celem Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy jest reprezentowanie 
seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy. Rada Seniorów jest zespołem o 
charakterze doradczym, konsultacyjnym i inicjatywnym, który współpracuje z 

władzami Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w zakresie spraw lokalnych, w 
szczególności dotyczących planowania i realizacji polityki senioralnej. 

 
W skład Rady wchodzi nie więcej niż 15 osób, w tym: 
 dziewięciu przedstawicieli mieszkańców Dzielnicy Wilanów, 

 jeden przedstawiciel wskazany przez Radę Dzielnicy, 
 jeden przedstawiciel wskazany przez Zarząd Dzielnicy, 

 jeden przedstawiciel wskazany przez Centrum Kultury Wilanów, 
 jeden przedstawiciel wskazany przez Bibliotekę Publiczną, 

 jeden przedstawiciel wskazany przez Centrum Sportu Wilanów, 
 jeden przedstawiciel wskazany przez Ośrodek Pomocy Społecznej. 
 

Kadencja Rady trwa trzy lata i rozpoczyna się 1 marca 2018 r. Członek Rady 
pełni swoją funkcję społecznie. 

 
Kandydatów do Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 
można zgłaszać od dnia ogłoszenia tj. od dnia 29 grudnia 2017 r. do dnia 

19 stycznia 2018 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Dzielnicy Wilanów 
m.st. Warszawy). 

 
Członkiem Rady może zostać osoba zamieszkała na terenie Dzielnicy 
Wilanów m.st. Warszawy, która ukończyła 60 lat, wyróżniająca się 

działalnością na rzecz środowiska osób starszych oraz która korzysta 
z pełni praw publicznych, ma pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest 

karana za przestępstwo umyślne. 
  
Zgłoszenie kandydata dokonać może grupa co najmniej 15 osób w wieku 

powyżej 60 lat zamieszkałych na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 
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Zgłoszenie kandydata musi zawierać: 
• krótką notę biograficzną z uwzględnieniem informacji o doświadczeniu w 

działaniach na rzecz seniorów, 
• zgodę kandydata na zgłoszenie jego kandydatury, 

• zgodę kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych w celach 
związanych z kandydowaniem do Rady, 

• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne, 

• listę poparcia co najmniej 15 osób w wieku powyżej 60 lat zamieszkałych na 
terenie Dzielnicy Wilanów, zawierającą imiona, nazwiska, adres zamieszkania, 

PESEL oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych*. 
 

Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów m.st. 

Warszawy należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik 
do niniejszego ogłoszenia, poprzez dostarczenie zamkniętej koperty z dopiskiem 

„Zgłoszenie na członka Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów m.st. 
Warszawy" do Wydziału Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. 
Warszawy przy ul. Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa do dnia 19 

stycznia 2018 r. do godz. 16:00. 
 

W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów niż dziewięciu, w ciągu 14 
dni zorganizowane zostanie spotkanie wyborcze, na którym w drodze głosowania 
selekcyjnego zostanie ustalona ostateczna lista kandydatów. Imienna lista 

kandydatów do Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wyłonionych w 
drodze zgłoszenia wraz z krótkimi informacjami biograficznymi, zostanie 

zamieszczona w ciągu 7 dni od spotkania wyborczego na stronie internetowej 
www.wilanow.pl i tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 

 
Załączniki do ogłoszenia: 

1. Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Rady Seniorów Dzielnicy 

Wilanów m.st. Warszawy. 
2. Uchwała nr LV/182/2014 z dnia 15 października 2014 r. Rady Dzielnicy 

Wilanów m.st. Warszawy w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy 
Wilanów m.st. Warszawy. 

3. Uchwała nr XXXVI/138/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r. Rady Dzielnicy 

Wilanów m.st. Warszawy w sprawie nadania Statutu Radzie Seniorów 
Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 

4. Uchwała nr 579/IV/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. Zarządu Dzielnicy 
Wilanów m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia procedury zgłaszania 
kandydatów na członków Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów m.st. 

Warszawy wraz z treścią ogłoszenia o zgłaszaniu kandydatów i ze wzorem 
formularza zgłoszeniowego kandydata na członka Rady Seniorów Dzielnicy 

Wilanów m.st. Warszawy. 
 
*w przypadku uzyskania równej liczby głosów w procedurze wyboru o wejściu w 

skład Rady Seniorów decyduje liczba głosów poparcia zebranych na etapie 
zgłaszania kandydatów.  


