
 

Zarządzenie Nr 105/VII/2018 

Burmistrza Miasta Milanówka 

z dnia 13 czerwca 2018 r. 

 

 

w sprawie: ogłoszenia naboru do Rady Seniorów Miasta Milanówka 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) w z związku z § 8 Statutu Rady Seniorów Miasta 

Milanówka stanowiącego załącznik do uchwały 391/XLII/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 

15 lutego 2018 r. z a r z ą d z a m, c o  n a s t ę p u j e: 

 

§ 1. 

 

1.  Ogłaszam nabór kandydatów do Rady Seniorów Miasta Milanówka. 

2.  Ustalam termin zgłaszania kandydatów od dnia 13 czerwca 2018 r. do dnia  

29 czerwca 2018 r. 

3. Zgłoszenia kandydatów należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym, którego wzór  

określa załącznik nr 1 i 2 do Statutu Rady Seniorów Miasta Milanówka, stanowiącego 

załącznik do Uchwały Nr 391/XLII/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 15 lutego 2018 r. 

 

§ 2. 

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta. 

 

§ 3. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

Burmistrz Miasta Milanówka 

  „-„ 

    Wiesława Kwiatkowska 

Przygotowała: Magdalena Grzywacz 

 



Uzasadnienie 
 

Uchwałą Nr 114/XV/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 22 grudnia 2015 r. została utworzona 

Rada Seniorów Miasta Milanówka. Na Sesji w dniu 15 lutego 2018 r. Rada Miasta 

Milanówka podjęła uchwałę Nr 391/XLII/18 Rady Miasta Milanówka zmieniającą Uchwałę 

w sprawie utworzenia Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu. Zgodnie z § 8 ust. 1 tej 

uchwały „Burmistrz, w formie zarządzenia, ogłasza nabór do Rady oraz ustala termin 

zgłaszania kandydatów. Termin zgłaszania nie może być krótszy niż 14 dni od dnia wejścia 

w życie zarządzenia”. W związku z faktem, że poprzedni nabór zakończył się wyłonieniem 

tylko jednego Kandydata, wobec powyższego obecny skład Rady liczy pięciu członków, ale 

nadal nie pozwala na właściwe jej funkcjonowanie niniejsze zarządzenie jest w pełni 

uzasadnione.  

 


