
UCHWAŁA NR III/36/2019
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

z dnia 24 stycznia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Koszalińskiej Rady Seniorów

Na podstawie art. 5 c ust. 2 i 4, art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz.1000, poz.1349, poz.1432, poz. 2500) Rada Miejska 
w Koszalinie uchwala co następuje:

§ 1. W  Statucie Koszalińskiej Rady Seniorów, stanowiącym załącznik do uchwały nr XLVIII/ 
689/2014 Rady Miejskiej  w Koszalinie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie powołania Koszalińskiej 
Rady Seniorów (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 4140),  rozdział 2 otrzymuje 
brzmienie:

„Rozdział 2.

Kadencja i skład Koszalińskiej Rady Seniorów 

§ 4. 1. Rada działa na zasadzie kadencyjności.

2. Kadencja Rady trwa 3 lata, licząc od dnia określenia składu Rady w drodze zarządzenia 
przez Prezydenta Miasta Koszalina.

3. Rada kolejnej kadencji wyłaniana jest w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia kadencji 
poprzedniej Rady.

§ 5. 1. W skład Rady wchodzi 15 osób.

2. W skład Rady wchodzą przedstawiciele osób starszych, przedstawiciele organizacji 
pozarządowych działających na rzecz osób starszych oraz przedstawiciele uniwersytetów 
trzeciego wieku, będący mieszkańcami Koszalina, w tym:

1) 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych,

2) 5 przedstawicieli uniwersytetu trzeciego wieku,

3) 5 przedstawicieli osób starszych.

3. Kandydaci do Rady, o których mowa w ust. 2 pkt 3 muszą mieć ukończony 60 rok życia.

4. Kandydatów do Rady, o których mowa w ust. 2 pkt 1 zgłaszają organizacje pozarządowe.

5. Kandydatów do Rady, o których mowa ust.2 pkt 2 zgłaszają uniwersytety trzeciego wieku.

6. Kandydaci do Rady, o których mowa ust.2 pkt 3 zgłaszają się samodzielnie.

7. Prezydent Miasta Koszalina ogłasza informację o możliwości kandydowania do Rady:

1) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego – www.koszalin.pl ; 

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego - ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin.
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8. Zgłoszenia kandydatów do Rady przyjmowane są na formularzu. Formularz zgłoszenia 
kandydata na członka Koszalińskiej Rady Seniorów przez organizacje pozarządowe stanowi 
załącznik nr 1 do uchwały. Formularz zgłoszenia kandydata na członka Koszalińskiej Rady 
Seniorów przez uniwersytet trzeciego wieku stanowi załącznik nr 2 do uchwały. Formularz 
zgłoszenia kandydata na członka Koszalińskiej Rady Seniorów stanowi załącznik nr 3
do uchwały. Zgłoszenia przyjmowane są w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia 
o naborze, w Kancelarii Urzędu Miejskiego  w Koszalinie ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 
Koszalin w kopercie z dopiskiem „Nabór do Koszalińskiej Rady Seniorów”.

9. Podmioty , o których mowa w ust.2 pkt 1 i 2 mogą zgłosić dowolną liczbę kandydatów. 
10 . Członkowie Rady wybierani są w drodze losowania.

11. W celu przeprowadzenia losowania Prezydent Miasta Koszalina powołuje trzyosobową 
komisję,  w skład której wchodzą przedstawiciele Wydziału Kultury i Spraw Społecznych
oraz Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji.

12. Informacja o terminie i miejscu losowania podlega umieszczeniu na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego w Koszalinie – www.koszalin.pl  oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin. Losowanie ma charakter jawny. 

13. Skład Rady ustala Prezydent Miasta Koszalina w drodze zarządzenia, które podawane 
jest do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego- www.koszalin.pl  oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego ul. Rynek 
Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin.

§ 6. 1 Wygaśnięcie członkostwa  w Radzie następuje wskutek:

1) upływu kadencji, na jaką członek Rady został wybrany;

2) śmierci członka Rady;

3) złożenia rezygnacji przez członka Rady.

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 Rada 
pracuje w pomniejszonym składzie do końca kadencji”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego.

 
Przewodniczący Rady 

Miejskiej

Jan Kuriata
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        Załącznik Nr 1  
        do Uchwały   Nr III/36/2019 

                                                                                                   Rady Miejskiej w Koszalinie  
                                                                                                   z dnia 24 stycznia 2019 r.    
                        
 

Zgłoszenie kandydata na członka Koszalińskiej Rady Seniorów przez organizacje 
pozarządowe 

I Dane Kandydata 

1. Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………………................. 

2. Data urodzenia……………………………………………………………. 

3. Miejsce zamieszkania………………………………………………………………………………………………….. 

4. Nr telefonu kandydata………………………………………………. 

 

II Nazwa organizacji pozarządowej i nr KRS zgłaszającej kandydata: 

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

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

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

 

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

Pieczęć podmiotu oraz czytelny podpis lub podpisy osób uprawnionych do reprezentacji 
podmiotu zgłaszającego 

 

III Uzasadnienie wniosku ( krótka charakterystyka kandydata): 

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

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

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

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

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

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

IV Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie  
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Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na kandydowanie do Koszalińskiej Rady Seniorów 

………………………………………………………………………………. 

Czytelny podpis kandydata do Rady 

V Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Zgodnie z przepisami art. 13 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 roku (RODO) uzyskałam/em poniższe informacje:  
 

1. Administratorem danych osobowych jest Miasto Koszalin reprezentowane przez 
Prezydenta Miasta Koszalina, dane kontaktowe: Prezydent Miasta Koszalina – Urząd 
Miejski ul. Rynek Staromiejski 6-7 tel. 0-94-348 88-52, e-mail: 
um.koszalin@um.koszalin.pl 

2. W Urzędzie Miejskim w Koszalinie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych- 
Urząd Miejski ul. Rynek Staromiejski 6-7 tel. 0-94-348 88-42, e-mail: 
iodo@um.koszalin.pl 

3. Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania, 
numeru telefonu, przetwarzane są na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a RODO, wyłącznie 
w celu przeprowadzenia naboru do Koszalińskiej Rady Seniorów. Dane będą 
wykorzystane w celach informacyjnych związanych z działalnością Rady. 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora danych zgodnie 
z Rozporządzeniem 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. z 2011, Nr 14, 
poz. 67). 

5. Mam prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

6. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO mam prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie 
danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
8. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych wyklucza kandydowanie do pracy                          

w Koszalińskiej Radzie Seniorów. 
9. W Urzędzie Miejskim w Koszalinie nie przetwarza się danych osobowych w trybie 

zautomatyzowanym. 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku  
„Zgłoszenie kandydata na członka Koszalińskiej Rady Seniorów” 

………………………………………………………………………………. 

Czytelny podpis kandydata do Rady 
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        Załącznik Nr 2  
        do Uchwały   Nr III/36/2019 

                                                                                                   Rady Miejskiej w Koszalinie  
                                                                                                   z dnia 24 stycznia 2019 r.    
                        
 

Zgłoszenie kandydata na członka Koszalińskiej Rady Seniorów 

 przez uniwersytety trzeciego wieku 

I Dane Kandydata 

1. Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………………................. 

2. Data urodzenia……………………………………………………………. 

3. Miejsce zamieszkania………………………………………………………………………………………………….. 

4. Nr telefonu kandydata………………………………………………. 

 

II Nazwa i adres uniwersytetu trzeciego wieku zgłaszającego kandydata: 

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

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

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

 

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

Pieczęć podmiotu oraz czytelny podpis lub podpisy osób uprawnionych do reprezentacji 
podmiotu zgłaszającego 

 

III Uzasadnienie wniosku ( krótka charakterystyka kandydata): 

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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IV Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie  

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na kandydowanie do Koszalińskiej Rady Seniorów 

………………………………………………………………………………. 

Czytelny podpis kandydata do Rady 

V Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Zgodnie z przepisami art. 13 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 roku (RODO) uzyskałam/em poniższe informacje:  
 

1. Administratorem danych osobowych jest Miasto Koszalin reprezentowane przez 
Prezydenta Miasta Koszalina, dane kontaktowe: Prezydent Miasta Koszalina – Urząd 
Miejski ul. Rynek Staromiejski 6-7 tel. 0-94-348 88-52, e-mail: 
um.koszalin@um.koszalin.pl 

2. W Urzędzie Miejskim w Koszalinie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych- 
Urząd Miejski ul. Rynek Staromiejski 6-7 tel. 0-94-348 88-42, e-mail: 
iodo@um.koszalin.pl 

3. Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania, 
numeru telefonu, przetwarzane są na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a RODO, wyłącznie 
w celu przeprowadzenia naboru do Koszalińskiej Rady Seniorów. Dane będą 
wykorzystane w celach informacyjnych związanych z działalnością Rady. 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora danych zgodnie 
z Rozporządzeniem 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. z 2011, Nr 14, 
poz. 67). 

5. Mam prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

6. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO mam prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie 
danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
8. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych wyklucza kandydowanie do pracy                          

w Koszalińskiej Radzie Seniorów. 
9. W Urzędzie Miejskim w Koszalinie nie przetwarza się danych osobowych w trybie 

zautomatyzowanym. 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku  
„Zgłoszenie kandydata na członka Koszalińskiej Rady Seniorów” 

………………………………………………………………………………. 

Czytelny podpis kandydata do Rady 
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        Załącznik Nr 3  
        do Uchwały   Nr III/36/2019 

                                                                                                   Rady Miejskiej w Koszalinie  
                                                                                                   z dnia 24 stycznia 2019 r.    
                        
 
 

Zgłoszenie kandydata na członka Koszalińskiej Rady Seniorów 

 

I Dane Kandydata 

1. Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………………................. 

2. Data urodzenia……………………………………………………………. 

3. Miejsce zamieszkania………………………………………………………………………………………………….. 

4. Nr telefonu kandydata………………………………………………. 

 

II Uzasadnienie wniosku ( krótka charakterystyka kandydata): 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie  

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na kandydowanie do Koszalińskiej Rady Seniorów 

………………………………………………………………………………. 

Czytelny podpis kandydata do Rady 

IV Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
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Zgodnie z przepisami art. 13 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 roku (RODO) uzyskałam/em poniższe informacje:  
 

1. Administratorem danych osobowych jest Miasto Koszalin reprezentowane przez 
Prezydenta Miasta Koszalina, dane kontaktowe: Prezydent Miasta Koszalina – Urząd 
Miejski ul. Rynek Staromiejski 6-7 tel. 0-94-348 88-52, e-mail: 
um.koszalin@um.koszalin.pl 

2. W Urzędzie Miejskim w Koszalinie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych- 
Urząd Miejski ul. Rynek Staromiejski 6-7 tel. 0-94-348 88-42, e-mail: 
iodo@um.koszalin.pl 

3. Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania, 
numeru telefonu, przetwarzane są na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a RODO, wyłącznie 
w celu przeprowadzenia naboru do Koszalińskiej Rady Seniorów. Dane będą 
wykorzystane w celach informacyjnych związanych z działalnością Rady. 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora danych zgodnie 
z Rozporządzeniem 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. z 2011, Nr 14, 
poz. 67). 

5. Mam prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

6. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO mam prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie 
danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
8. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych wyklucza kandydowanie do pracy                          

w Koszalińskiej Radzie Seniorów. 
9. W Urzędzie Miejskim w Koszalinie nie przetwarza się danych osobowych w trybie 

zautomatyzowanym. 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku  
„Zgłoszenie kandydata na członka Koszalińskiej Rady Seniorów” 

 

………………………………………………………………………………. 

Czytelny podpis kandydata do Rady 
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UZASADNIENIE

Z końcem kadencji Rady Miejskiej w Koszalinie na lata 2014-2018 zakończyła się kadencja

Koszalińskiej Rady Seniorów. W związku z czym istnieje obowiązek powołania nowego składu Rady.

Artykuł 5 c ustawy o samorządzie gminnym wskazuje m.in., że statut rady seniorów określa tryb

wyboru jej członków.

W celu zapewnienia przeprowadzenia sprawnego wyboru członków do pracy w radzie,

w statucie Koszalińskiej Rady Seniorów wprowadza się szczegółowy tryb wyborów do rady.
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