
OGŁOSZENIE 

STAROSTY KIELECKIEGO 

W SPRAWIE NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW  

RADY SENIORÓW POWIATU KIELECKIEGO 

 

 Na podstawie Uchwały Nr 214/293/2021 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia  

8 września 2021 r. zmieniającej Uchwałę Nr 202/193/2021 Zarządu Powiatu z dnia 30 czerwca 

2021 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Powiatu Kieleckiego, ogłasza się nabór 

uzupełniający kandydatów na członków Rady Seniorów Powiatu Kieleckiego: 

1. Rada Seniorów Powiatu Kieleckiego jest podmiotem społecznym o charakterze doradczym, 

konsultacyjnym i inicjatywnym, który w oparciu o zasoby wiedzy i doświadczenia 

środowiska osób starszych współpracuje z Radą i Zarządem Powiatu Kieleckiego  

w obszarze polityki społecznej i senioralnej powiatu. 

2. Do zadań Rady należy w szczególności: 

- przedstawianie propozycji w zakresie ustalania priorytetów zadań na rzecz seniorów, 

- monitorowanie i sygnalizowanie potrzeb seniorów, 

- wydawanie opinii i formułowanie wniosków, służących rozwojowi działalności na rzecz 

seniorów, 

- konsultowanie i zgłaszanie opinii do aktów prawa miejscowego i programów 

dotyczących seniorów. 

3. W skład Rady wchodzi po jednym przedstawicielu z każdej gminy z terenu Powiatu 

Kieleckiego. 

4. Kandydatem na członka Rady może być osoba, będąca przedstawicielem: 

- Gminnych Rad Seniorów, 

- Uniwersytetów Trzeciego Wieku, 

- Organizacji pozarządowych mających w obszarze swojej pracy działania na rzecz 

seniorów, 

- Niezrzeszonych grup aktywnych seniorów w wieku 60 lat i więcej, działających 

wspólnie i na rzecz swojego środowiska np. w klubach seniora. 

5. W skład Rady wchodzi od 5 do 20 członków. 

6. Kadencja Rady trwa 5 lat. 

7. Pierwsza kadencja Rady trwa do końca obecnej kadencji Rady Powiatu w Kielcach. 



8. Zgłoszenia kandydatów należy dokonywać na formularzach zgłoszeniowych:                                

- Załącznik Nr 1 - dla przedstawiciela podmiotu działającego na rzecz osób starszych  

- Załącznik Nr 2 – dla przedstawiciela osób starszych 

stanowiących załączniki do statutu. 

9. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą w terminie do dnia 24 września 2021 r.  

10. Dodatkowo do każdego formularza zgłoszeniowego mogą zostać załączone 

rekomendacje od instytucji lub osób cieszących się  zaufaniem społecznym. 

11. W przypadku zgłoszenia większej ilości kandydatów do Rady niż przewiduje statut, skład 

ustala Starosta.  

12. Brak zgłoszenia przedstawiciela z danej gminy nie stanowi przeszkody do ustalenia składu 

Rady. 

13. Ostateczny skład Rady ustala Starosta. Od decyzji Starosty nie przysługuje odwołanie. 

14. W każdej chwili można zrobić nabór uzupełniający. 

15. Wypełniony formularz zgłoszeniowy kandydata do Rady Seniorów Powiatu Kieleckiego 

stanowiący załącznik  Nr 1 i załącznik Nr 2 należy przesłać pocztą tradycyjną na adres 

Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce lub dostarczyć do 

Starostwa Powiatowego w Kielcach na Biuro Obsługi Klienta (poziom 0) z dopiskiem „Rada 

Seniorów Powiatu Kieleckiego”.  

16. Zgłoszenie złożone po terminie, nie podlega rozpatrzeniu. 

17. Zgłoszenia podlegają weryfikacji formalnej przez Starostę. Weryfikacja polega na 

sprawdzeniu kompletności i poprawności formularzy zgłoszeniowych. 

18. Starosta w terminie 14 dni od upływu terminu zgłoszenia Członków Rady w drodze 

zarządzenia, ogłasza w BIP informację o powołaniu składu osobowego Rady. 

Dokumenty do pobrania: 

1) Uchwała Nr 202/193/2021 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 30 czerwca 2021r.  

w sprawie powołania Rady Seniorów Powiatu Kieleckiego. 

2) Uchwała Nr 214/293/2021 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 8 września 2021r. 

zmieniająca Uchwałę Nr 202/193/2021 Zarządu Powiatu z dnia 30 czerwca 2021 r.         

w sprawie powołania Rady Seniorów Powiatu Kieleckiego.  

3) Statut Rady Seniorów Powiatu Kieleckiego. 

4) Zał. Nr 1 Formularz zgłoszeniowy dla podmiotu zgłaszającego kandydata do Rady 

Seniorów  Powiatu Kieleckiego. 

5) Zał. Nr 2 Formularz zgłoszeniowy kandydata do Rady Seniorów Powiatu Kieleckiego. 


