Załącznik
do zarządzenia Nr 53.2020
z dnia 27 lutego 2020 r.

OGŁOSZENIE
Zgodnie z § 14 ust. 3, w oparciu o § 8-12 Regulaminu Złotowskiej Rady Kobiet stanowiącego załącznik
do Uchwały Nr II.3.2019 Złotowskiej Rady Kobiet z dnia 29 marca 2019 r. ogłaszam nabór do Złotowskiej
Rady Kobiet.
Liczba członkiń Rady powoływanych na zasadach określonych w niniejszym ogłoszeniu wynosi 2.
Zgłaszanie kandydatury do Rady następuje poprzez dostarczenie formularza zgłoszeniowego, który stanowi
załącznik do regulaminu oraz co najmniej dwie rekomendacje wystawione 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 19 marca 2020 r.
Dopuszcza się przesłanie dokumentów, o których mowa w ust. 1 pocztą elektroniczną na adres:
urzad@zlotow.pl. w wpisując „Nabór do Złotowskiej 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.
Wypełnienie wszystkich pól formularza zgłoszeniowego jest obowiązkowe.
Do zgłoszenia kandydatki na członkinię należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie do
Rady.
Karty zgłoszeniowe, które wpłyną po terminie wskazanym w ogłoszeniu, nie podlegają rozpatrzeniu.
Zgłoszenie kandydatury do Rady podlega weryfikacji formalnej dokonywanej przez Burmistrza Miasta Złotowa.
Weryfikacja polega na sprawdzeniu kompletności i poprawności formularza zgłoszeniowego.
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.
Kandydatki, które nie spełnią wymagań formalnych nie będą uczestniczyć w dalszej procedurze naboru.
W sytuacji zgłoszenia w trakcie trwania naboru jednej kandydatury Burmistrz Miasta Złotowa powoła
kandydatkę w skład Rady.

W przypadku zgłoszenia w trakcie trwania naboru większej liczby kandydatur, niż dwie wyboru członkiń Rady
dokonuje Burmistrz Miasta Złotowa spośród wszystkich zgłoszonych kandydatur. Wybór jest ostateczny i nie
przysługuje od niego odwołanie.
W przypadku braku zgłoszenia kandydatury w trakcie trwania naboru lub zgłoszenia mniejszej liczby
kandydatur, niż dwie Burmistrz Miasta Złotowa wyznacza dodatkowy siedmiodniowy termin zgłaszania
kandydatek do Rady.
Skład Rady Burmistrz Miasta Złotowa poda 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 obowiązującego imiennego składu Rady.

Złotów, dnia 27 lutego 2020 r.

