
Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 454/2022     
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 4 lipca 2022r. 

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Kalisza ogłasza nabór kandydatów na członków Kaliskiej Rady Seniorów:

1. Kandydatami na członków Kaliskiej Rady Seniorów zgłoszonymi w drodze naboru mogą być
wyłącznie mieszkańcy miasta Kalisza, którzy w dniu ogłoszenia o naborze ukończyli 60. rok życia.

2. Prawo zgłoszenia kandydata mają:

1)  organizacje  senioralne,  przy  czym  każda  organizacja  może  zgłosić  nie  więcej  niż  dwie
kandydatury,

2)  osoby  indywidualne,  nie  będące  członkami  organizacjami  senioralnych,  przy  czym  każda
kandydatura musi zostać poparta przez co najmniej 30 osób ( mieszkańców Kalisza, którzy w dniu
ogłoszenia o naborze ukończyli 60. rok życia ).

3. Nabór prowadzony jest w terminie od 8 do 29 lipca 2022 r.

4. Osoby indywidualne i środowiska senioralne składają zgłoszenia w formie pisemnej na karcie
zgłoszeniowej wraz z kartami poparcia kandydata w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.

5.Wzory  kart:  zgłoszeniowej  oraz  poparcia  kandydata  stanowią  załączniki  do  niniejszego
ogłoszenia.

6. Zgłoszenia można dokonać osobiście w Wydziale Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu
Miasta Kalisza, ul. Kościuszki 1a, pok. 120, I piętro lub za pośrednictwem poczty na adres: 62-800
Kalisz, ul. Kościuszki 1a, Urząd Miasta Kalisza Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych z
dopiskiem „Kandydaci na członków Kaliskiej Rady Seniorów”.

7. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Miasta Kalisza. Karty, które zostaną złożone lub
wpłyną pocztą po złożonym terminie określonym w ust. 3 nie będą objęte procedurą wyborczą.
Karty złożone w wymaganym terminie, które nie będą kompletnie wypełnione lub podpisane przez
osoby upoważnione, nie zostaną uwzględnione w procesie naboru.

8. W skład Kaliskiej Rady Seniorów wchodzi dziewięć osób, które kolejno uzyskają największą
liczbę głosów w publicznym głosowaniu ( sposób, termin i miejsce głosowania określone zostanie
w terminie późniejszym odrębnym zarządzeniem Prezydenta Miasta Kalisza ).

9. Wybór członków Rady zostanie przeprowadzony zgodnie z § 3 Statutu Kaliskiej Rady Seniorów,
stanowiącym załącznik do Uchwały Nr LIII/740/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 maja 2022r.
zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Kaliskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu. 

               PREZYDENT  
    MIASTA KALISZA 

     /---/
  Krystian Kinastowski 




