
ZARZ~DZENIE Nr t:{':fG NIII/19 
PREZYDENT A MIAST A LODZI 

z dnia 20 mMCA 2019 r. 

w sprawie przeprowadzenia wyborow do Miejskiej Rady Seniorow. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,,!dzie 
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) w zwi,,!zku § 4 ust. 3 Statutu 
Miejskiej Rady Seniorow, stanowi,,!cego zal"!cznik do uchwaly Nr VII/I04/15 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie powolania Miejskiej Rady Seniorow, zmienionej 
uchwal,,! Nr V 1154119 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 lutego 2019 r. 

zarzlldzam, co nast~puje: 

§ 1. 1. W celu przeprowadzenia wyborow do Miejskiej Rady Seniorow oglaszam nabor 
na kandydatow do Miejskiej Rady Seniorow. 

2. Okreslam wzory formularzy zgloszeniowych: 
1) dla kandydatow do Miejskiej Rady Seniorow, w brzmieniu stanowi,,!cym zal,,!cznik 

Nr 1 do zarz,,!dzenia; 
2) dla przedstawicieli na Walne Zebranie, w brzmieniu stanowi,,!cym zal"!cznik Nr 2 

do zarz"!dzenia; 
3. 0kreslam wzor karty do glosowania w wyborach do Miejskiej Rady Seniorow, 

w brzmieniu stanowi,,!cym zal"!cznik Nr 3 do zarz,,!dzenia. 

§ 2. Kandydaci do Miejskiej Rady Seniorow, przedstawiciele na Walne Zebranie, jak 
rowniez kandydaci do Komisji Wyborczej mog,,! bye zglaszani w terminie do dnia 5 kwietnia 
2019 r. 

§ 3. 1. Termin Walnego Zebrania ustalam na dzien 25 kwietnia 2019 r. 
2. Miejscem Walnego Zebrania bydzie Duza Sala Obrad Urzydu Miasta Lodzi, 

ul. Piotrkowska 104. 

§ 4. Zarz,,!dzenie podaje siy do publicznej wiadomosci poprzez ogloszenie w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi, na portalu www.seniorzy.uml.lodz.pl. na tablicach 
ogloszen Urzydu Miasta Lodzi oraz rozpowszechnienie w lokalnych mediach. 

§ 5. Wykonanie zarz"!dzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Zdrowia 
Spolecznych w Departamencie Polityki Spolecznej i Zieleni Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 6. Zarz,,!dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 

Spraw 
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Zal~cznik Nr 1 
do zarz~dzenia Nr 'f16 N III/19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 20 marca 2019 r. 

FORMULARZ ZGlOSZENIOWY 

DLA KANDYDAT6W DO MIEJSKIEJ RADY SENIOR6w 

1. Petna nazwa podmiotu zgtaszajClcego Kandydata: 

2. Adres korespondencyjny: 

3. Numer telefonu podmiotu: ...... .. ............ .. ...... ..... .... .. 

4. Adres e-mail : .... ........ .. .............. .. .......... .. .. .. .. ............. . 

5. Status prawny: 

D stowarzyszenie/fundacja D klub seniora D instytucja 

D uniwersytet trzeciego wieku D rada osiedla D . . k'? mny, Ja I ....... .. .......... .. . .. .... .. .. 

6. Imi«:, nazwisko oraz numer telefonu kandydata upowaznionego przez wtadze 

podmiotu zgtaszajClcego do reprezentowania ich w wyborach do Miejskiej Rady 

Seniorow: 

7. Krotki opis dziatalnosci kandydata w ramach wspotpracy z podmiotem zgtaszajClcym 

oraz/ lub na rzecz lokalnej spotecznosci . 

• Udzielam ww. podmiotowi zgod«: na zgtoszenie mojej kandydatury do Miejskiej 

Rady Sen ior6w w todz i. 

• Oswiadczam, i e mam ukonczone 60 lat oraz zamieszkuj«: na terenie Miasta todzi 

(pod pis kandydata) 

Podpisy os6b reprezentujqcych organizacj«: zgtaszajqcq kandydata (wymagane czytelne 
podp isy os6b statutowo uprawnionych lub upowainionych do reprezentowania 

~odmiotu) : 

• • 

(piecz«:c podmiotu) (miejscowosc, data) 

• 
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(podpis osoby lub os6b uprawnionych) 

Prawidtowo wypetnione oraz podpisane formularze naleiy sktadac osobiscie w Punkcie 
kancelaryjnym Wydziatu Zarz<ldzania Kontaktami z Mieszkancami w Departamencie 
Polityki Spotecznej i Zieleni Urz~du Miasta todzi przy ul. Zachodniej 47 (parter), 
w godzinach pracy Urz~du Miasta todzi lub drog<llistown<l na adres: Oddziat ds. Pol ityki 
Senioralnej, Wydziat Zdrowia i Spraw Spotecznych Urz~du Miasta todzi, ul. Zachodnia 47, 
91-066 t6di z dopiskiem WYBORY DO MIEJSKIEJ RADY SENIOROW 2019 . 

• • • 

• 
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Zalqcznik N r 2 
do zarzqdzenia Nr 'H6 N IlII19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 20 marca 2019 r. 

FORMULARZ ZGlOSZENIOWY 
DLA PRZEDSTAWICIElI NA WALNE ZEBRANIE 

1. Petna nazwa podmiotu zgtaszaj'lcego Kandydata: 

2. Adres korespondencyjny: 

3. Numer telefonu podmiotu: .. ..... ... .. .... ...... ... .... .... .. .. .. 

4. Adres e-mail : .............. ..... .. ............ .. ..... .. ............ .... ... . 

5. Status prawny: 
o stowarzyszenie/fundacja o klub seniora o instytucja 

o uniwersytet trzeciego wieku o rada osiedla D · . k'? mny, Ja I ......... .... .... .. .... .... .... . 

6. Imi~, nazwisko oraz numer telefonu delegata upowainionego przez wtadze 
podmiotu zgtaszaj'lcego do reprezentowania ich w wyborach do Miejskiej Rady 
Seniorow: 

Udzielam ww. podmiotowi zgod~ na zgtoszenie mojej kandydatury na cztonka Walnego 
Zebrania. 

(pod pis delegata) 

Podpisy os6b reprezentuj'!cych organizacj~ zgtaszaj'!c'! delegata (wymagane czytelne 
podpisy os6b statutowo uprawnionych lub upowainionych do reprezentowania 
podmiotu) : 

(piecz~c podmiotu) (miejscowosc, data) 

!II ............ ...... ... ... ....... ...... .... . • 
(podpis osoby lub os6b uprawnionych) • 

• 
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Prawidtowo wypetnione oraz podpisane formularze naleiy sktadac osobiscie w Punkcie 
kancelaryjnym Wydziatu Zarzqdzania Kontaktami z Mieszkancami w Departamencie 
Polityki Spotecznej i Zieleni Urz~du Miasta lodzi przy ul. Zachodniej 47 (parter), 
w godzinach pracy Urz~du Miasta lodzi lub drogq listownq na adres: Oddziat ds. Polityki 
Senioralnej, Wydziat Zdrowia i Spraw Spotecznych Urz~du Miasta lodzi, ul. Zachodnia 47, 
91-066 l6di z dopiskiem WYBORY DO MIEJSKIEJ RADY SENIOROW 2019 . 

• • • 

• 



Zal'!cznik Nr 3 
do zarz'!dzenia Nr 116 N IIII19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 2.0 marca 201 9 r. 

KARTA DO GlOSOWANIA 

URZi\D MIASTA taDZI w wyborach do Miejskiej Rady Senior6w w lodzi 

NAZWISKO IMIE; PODMIOT ZGt.ASZAJACY 

1. 0 
2. 0 
3. 0 
4. 0 
5. 0 
6. 0 
7. 0 
8. 0 
9. 0 

10. 0 
11 . 0 
12. 0 
13. 0 
14. 0 
15. 0 
16. 0 
17. 0 
18. 0 

Informacja 
Gtosowac moina maksymalnie na pi~ciu kandydatow, stawiajqc znak "X" z Iewej strony obok tego 
kandydata, na ktorego wyborca gtosuje. W razie postawienia znaku "X" w kratce przed nazwiskiem szesciu 
kandydatow i wi~cej Iub niepostawienie tego znaku w kratce przed nazwiskiem ktoregokolwiek kandydata 
powoduje niewai nosc gtOSU. 



19. 0 
20. 0 
21. 0 

Informacja 
Gtosowac moina maksymalnie na pl~CIU kandydat6w, stawiajqc znak "X" z lewej strony obok tego 
kandydata, na kt6rego wyborca gtosuje. W razie postawienia znaku "X" w kratce przed nazwiskiem szesciu 
kandydat6w i wi~cej lub niepostawienie tego znaku w kratce przed nazwiskiem kt6regokolwiek kandydata 
powoduje niewainosc gtosu . 


