
OGŁOSZENIE PRZEWODNICZĄCEGO 

RADY OSIEDLA 

KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE 
 

 

Realizując zapisy uchwały nr LII/240/VII/2017 Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice z 

dnia 18 września 2017 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Osiedla Krzyżowniki-

Smochowice oraz nadania jej statutu, określającego tryb wyboru jej członków i zasady 

działania, Przewodniczący Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice ogłasza nabór 

kandydatów na sześciu członków do Rady Seniorów Osiedla Krzyżowniki-Smochowice, 

będących wybieranych przez przedstawicieli organizacji pozarządowych, które działają na 

rzecz środowiska osób starszych, a także klubów seniora i uniwersytetów trzeciego wieku. 

 

1. Rada Seniorów Osiedla Krzyżowniki-Smochowice w szczególności będzie działać w 

obszarach zapobiegania i przełamywania marginalizacji seniorów, wspierania 

aktywności ludzi starszych, profilaktyki i promocji zdrowia seniorów, przełamywania 

stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowania ich autorytetu i 

pozytywnego społecznego wizerunku, rozwoju form wypoczynku, dostępu do 

edukacji i kultury oraz pobudzania aktywności obywatelskiej seniorów mieszkających 

na terenie Osiedla Krzyżowniki-Smochowice. 

2. Praca w Radzie Seniorów Osiedla Krzyżowniki-Smochowice ma charakter społeczny. 

Członkom Rady Seniorów Osiedla Krzyżowniki-Smochowice nie przysługuje 

wynagrodzenie, dieta ani zwrot kosztów związanych z pracą w Radzie Seniorów 

Osiedla Krzyżowniki-Smochowice. 

3. Nabór kandydatów na członków Rady Seniorów Osiedla Krzyżowniki-Smochowice 

prowadzony jest od dnia ogłoszenia do dnia 6 października 2017 r. (decyduje data 

wpływu zgłoszenia do Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta). 

4. Zgłoszenia kandydata na członka Rady Seniorów Osiedla Krzyżowniki-Smochowice 

należy dokonać na Karcie Zgłoszeniowej stanowiącej załącznik do niniejszego 

ogłoszenia, poprzez dostarczenie zamkniętej koperty z dopiskiem „Rada Seniorów 

Osiedla Krzyżowniki-Smochowice” do Wydziału Wspierania Jednostek 

Pomocniczych Miasta Urzędu Miasta Poznania, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, 

I piętro, pokój 108A. 

Zgłoszenia przyjmowane są w godzinach pracy Wydziału, tj. od 7.30 do 15.30. 

5. Imienna lista zgłoszonych kandydatur zostanie opublikowana na stronie internetowej 

informatora Urzędu Miasta w Poznaniu oraz w gablotach informacyjnych na Osiedlu. 

6. Spotkanie Przewodniczącego Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice z 

organizacjami pozarządowymi, które działają na rzecz środowiska osób starszych, a 

także klubami seniora i uniwersytetami trzeciego wieku, o którym mowa w § 5 ust. 6 

Statutu Rady Seniorów Osiedla Krzyżowniki-Smochowice odbędzie się w siedzibie 

Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice, mieszczącej się w Filii Biblioteki 

Publicznej, ul. Muszkowska 1a (wejście od ul. Ownickiej). 

Spotkanie odbędzie się w dniu 16 października 2017 r. o godzinie 18.00. 
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