
Załącznik 
do zarządzenia Nr 275.2018 

Burmistrza Miasta Złotowa  
z dnia 27 grudnia 2018 r. 

 

 

 

Regulamin naboru do Złotowskiej Rady Kobiet 

 

§ 1.  Złotowska Rada Kobiet przy Burmistrzu Miasta Złotowa, zwana w dalszej części regulaminu Radą, jest 

organem konsultacyjnym i opiniodawczym, powoływanym przez Burmistrza Miasta Złotowa w drodze 

zarządzenia. 

 

§ 2. Terenem działania Rady jest obszar Gminy Miasto Złotów, a siedzibą miasto Złotów. 

 

§ 3. Rada działa na zasadzie kadencyjności, która trwa 2 lata. Kadencja Rady rozpoczyna się z dniem 

wejścia w życie zarządzenia o jej powołaniu. 

 

§ 4. Rada liczy 15 osób powołanych przez Burmistrza Miasta Złotowa w drodze zarządzenia spośród 

zgłoszonych kandydatek. 

 

§ 5. W skład Rady, z zastrzeżeniem ust. 2, mogą wchodzić wszystkie kobiety, bez względu na miejsce 

zamieszkania. Kandydatka winna jednak działać w Złotowie na rzecz jego mieszkańców. 

2. Kandydatka do pracy w Radzie musi być pełnoletnia. 

 

§ 6. 1. Rada działa na podstawie przyjętego przez siebie Regulaminu. 

2. Praca w Radzie ma charakter społeczny i nieodpłatny. 

3.Posiedzenia Rady będą odbywały się nie rzadziej niż raz na kwartał.  

4. Do zadań Rady należy: 

1) diagnoza sytuacji kobiet w Gminie Miasto Złotów, 

2) analiza polityki Gminy Miasto Złotów względem kobiet, 

3) wyrażanie opinii na temat projektów dokumentów strategicznych Gminy Miasto Złotów, 

4) edukacja mieszkańców w zakresie równouprawnienia płci, 

5) wspieranie organizacji akcji społecznych i imprez propagujących tematy kobiece i równouprawnienia, 

6) monitorowanie działań Gminy Miasto Złotów w zakresie realizowania polityki rodzinnej, polityki społecznej 

i senioralnej. 

 

§ 7. 1. Zgłaszanie kandydatur do Rady następuje poprzez dostarczenie formularza zgłoszeniowego, który 

stanowi załącznik nr 1 do regulaminu oraz co najmniej dwie rekomendacji wystawionych przez instytucje, 

organizacje, firmy lub osoby prywatne poświadczające zaangażowanie kandydatki w działania na rzecz 

mieszkańców Gminy Miasto Złotów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór do Złotowskiej Rady Kobiet” 

do sekretariatu Urzędu Miejskiego, Al. Piasta 1, 77-400 Złotów w terminie 21 dni licząc od dnia ogłoszenia 

zarządzenia o naborze, tj. do dnia 17 stycznia 2019 roku. 



2. Dopuszcza się przesłanie dokumentów, o których mowa w ust. 1 pocztą elektroniczną na adres: 

urzad@zlotow.pl. w wpisując „Nabór do Złotowskie Rady Kobiet”. Złożenie w sposób skuteczny dokumentów 

w wersji elektronicznej wymaga ich złożenia w wersji pisemnej (papierowej) w terminie 7 dni od dnia upływu 

terminu, o którym mowa w ust. 1. 

3. Wypełnienie wszystkich pól formularza zgłoszeniowego jest obowiązkowe. 

4. Do zgłoszenia kandydatki na członka należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie 

do Rady. 

5. Karty zgłoszeniowe, które wpłyną po terminie wskazanym w ogłoszeniu, nie podlegają rozpatrzeniu. 

6. Zgłoszenia kandydatek do Rady podlegają weryfikacji formalnej dokonywanej przez Burmistrza Miasta 

Złotowa. Weryfikacja polega na sprawdzeniu kompletności i poprawności formularzy zgłoszeniowych. 

7. W przypadku, gdy zgłoszenie nie spełnia wymogów formalnych, Burmistrza Miasta Złotowa wzywa do 

usunięcia braków w terminie 7 dni od doręczenia stosownego wezwania. W przypadku nieusunięcia braków 

w terminie, zgłoszenie nie podlega dalszemu rozpoznaniu. 

 

§ 8. 1. Kandydatki, które nie spełnią wymagań formalnych nie będą uczestniczyć w dalszej procedurze 

naboru.  

2. W przypadku mniejszej liczby chętnych do pracy w Radzie, z zastrzeżeniem § 12 ust. 2, Rada może liczyć 

mniej niż 15 osób. 

 

§ 9. 1. Zarządzenie w sprawie naboru kandydatek na członków Rady, zamieszcza się na oficjalnej tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złotowie, stronie internetowej miasta, a także w Biuletynie Informacji 

Publicznej  Urzędu. 

2. Imienna lista osób, których kandydatury zostały zgłoszone zgodnie z regulaminem, zamieszcza się w 

sposób określony w ust. 1. 

 

§ 10. W sytuacji zgłoszenia kandydatur w liczbie określonej w § 4 ust. 1 wszystkie zgłoszone kandydatury 

zostają powołane w skład Rady. 

  

§ 11. W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatur niż określonej w § 4 ust. 1 wyboru członków Rady 

dokonuje Burmistrz Miasta Złotowa spośród wszystkich zgłoszonych kandydatur. Wybór jest ostateczny i nie 

przysługuje od niego odwołanie. 

 

§ 12. 1. W przypadku zgłoszenia mniejszej liczby kandydatur niż określonej w § 4 ust. 1 Burmistrz Miasta 

Złotowa wyznacza dodatkowy siedmiodniowy termin zgłaszania kandydatek do Rady. Przepisy § 7 ust. 1-7, 

§ 8 ust. 1, § 9 ust. 1 i 2, § 10, § 11 stosuje się odpowiednio. 

2. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, Burmistrz Miasta Złotowa 

powołuje członków Rady w liczbie odpowiednio mniejszej, aniżeli wskazana w § 4 ust. 1 na wstępie, nie 

mniejszej jednak niż 5. 

 

§ 13. Skład wybranej Rady Burmistrz Miasta Złotowa podaje do publicznej wiadomości poprzez 

zamieszczenie ogłoszenia w tej sprawie na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 

w terminie 3 dni od ustalenia w drodze zarządzenia imiennego składu Rady. 

mailto:urzad@zlotow.pl


  

 

Załącznik  
do Regulaminu naboru  

do Złotowskiej Rady Kobiet 

 

 

Formularz zgłoszenia do Złotowskiej Rady Kobiet przy Burmistrzu Miasta Złotowa 

 

 
 
Imię i nazwisko 
 

 

 
Adres e-mail 
 

 

 
Numer telefonu 
 

 

 
Adres 
 

 

 
Krótka charakterystyka –czym się Pani  zajmuje, jakie ma Pani zainteresowania oraz doświadczenie 

zawodowe i pozazawodowe. Jakie działania na rzecz kobiet podejmowała Pani do tej pory. Proszę 

krótko uzasadnić. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Pomysły na działanie Rady – jakimi tematami Złotowska Rada Kobiet powinna zająć się w pierwszej 

kolejności ? Co może Pani wnieść do Rady? Jakimi tematami chciałaby Pani zająć się w Radzie? 

Proszę  krótko uzasadnić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu  

przez Urząd Miejski w Złotowie dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem naboru do  

Złotowskiej Rady Kobiet.  

 

 
 

.......................................................... 
podpis 

 
 
 
 
Oświadczam, że zostałam poinformowana, iż: 

 
1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski w Złotowie z siedzibą w Złotowie, al. 

Piasta 1, 77 – 400 Złotów, e-mail: urzad@zlotow.pl, tel. 67 263 26 40. 

2. Przedstawicielem administratora danych osobowych jest Burmistrz Miasta Złotowa. 

3. Inspektorem ochrony danych jest Beata Lewandowska: e-mail: iodo@iodopila.pl 

4. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach. 
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5. Zbieranie danych osobowych (cel) przez Administratora danych osobowych jest związane z 

naborem do Złotowskiej Rady Kobiet ogłoszonym zarządzeniem nr 275.2018 Burmistrza 

Miasta Złotowa z dnia 27 grudnia 2018 r. 

6. Zebrane dane osobowe udostępniane mogą być innym podmiotom na podstawie przepisów 

prawa. 

7. Osoba udostępniająca dane osobowe posiada prawo: dostępu do treści swoich danych, prawo 

do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto 

posiada także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność               

z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych osobowych, jak również do kontroli przetwarzania danych, 

zawartych w zbiorach danych. 

8. Moje dane osobowe mogą być wykorzystane przez pracowników Urzędu Miejskiego                         

w Złotowie w celu realizacji zadań związanych z działalnością Złotowskiej Rady Kobiet 

9. Moje dane osobowe będą przechowywane po zakończeniu kadencji Złotowskiej Rady Kobiet, 

do której pracy dobrowolnie się zgłosiłam. 

10. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych wyklucza moją kandydaturę do pracy                    

w Złotowskiej Radzie Kobiet. 

 

 

.......................................................... 
podpis 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

Rekomendacje 

 

 

 

 

 

 


