
ZASADY NABORU DO TARNOBRZESKIEJ RADY KOBIET 
 

§ 1. 

1. Tarnobrzeska Rada Kobiet, zwana w dalszej części „Radą”, pełni funkcję zespołu doradczo–

konsultacyjnego Prezydenta Miasta Tarnobrzega w sprawach społeczno–kulturalnych 

i promocji zdrowia wśród kobiet mieszkających w Mieście Tarnobrzeg. 

2. Rada liczy od 9 do 15 członkiń. 

3. Kadencja Rady trwa 2 lata . 

4. Członkinie Rady pełnią funkcje społecznie. 

5. Członkiniami Rady mogą być kobiety: 

1) zamieszkałe na terenie Miasta Tarnobrzega, 

2) najpóźniej w dniu zgłoszenia mające ukończone 18 lat, korzystające z pełni praw 

publicznych oraz posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, 

3) których kandydatura poparta została rekomendacją poświadczającą zaangażowanie 

w sprawy społeczne, wystawioną przez organizacje pozarządowe, instytucje itp. lub 

grupę co najmniej 10 osób fizycznych. 

 

§ 2. 

1. Prezydent Miasta Tarnobrzega w drodze zarządzenia ogłasza nabór do Rady oraz określa 

wzory formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami oraz ustala termin 

zgłaszania kandydatek do Rady. 

2. Zarządzenie o którym mowa w ust. 1 podaje się do publicznej wiadomości poprzez 

ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta 

Tarnobrzega. 

 

§ 3. 

1. Zgłoszenie do Rady następuje poprzez wypełnienie i złożenie: 

1) formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami tj. rekomendacją poświadczającą 

zaangażowanie w sprawy społeczne, wystawioną przez: 

a) organizacje pozarządowe, instytucje itp. lub, 

b) grupę co najmniej 10 osób fizycznych, 

2) oświadczenia kandydatki o wyrażeniu zgody na kandydowanie wraz z pisemną zgodą na 

przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem naboru do 

Rady. 

2. Kompletny formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Urzędu 

Miasta Tarnobrzega ul. Mickiewicza 7, 39–400 Tarnobrzeg, w zamkniętej kopercie 

z dopiskiem "Nabór do Tarnobrzeskiej Rady Kobiet" lub przesłać pocztą elektroniczną 



na adres um@um.tarnobrzeg.pl w tytule wpisać "Nabór do Tarnobrzeskiej Rady Kobiet" 

w terminie do dnia 5 grudnia 2022 r. 

3. Zgłoszenia podlegają weryfikacji formalnej przez Prezydenta polegającej na sprawdzeniu 

kompletności i poprawności formularzy zgłoszeniowych. 

4. Zgłoszenia niekompletne lub złożone po terminie, o którym mowa w §3 ust. 1, nie podlegają 

rozpatrzeniu. 

5. Na wniosek Rady, złożony w trakcie trwania jej kadencji, Prezydent Miasta Tarnobrzega 

może ogłosić dodatkowy nabór na wolne miejsca w Radzie. Postanowienia zawarte w § 2 

i § 3 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 4. 

1. W sytuacji zgłoszenia kandydatur w liczbie określonej w § 1 ust. 2, wszystkie zgłoszone 

kandydatury spełniające wymagania formalne zostają powołane zarządzeniem Prezydenta 

Miasta Tarnobrzega w skład Rady. 

2. W przypadku zgłoszenia kandydatur w liczbie mniejszej niż określono w § 1 ust. 2, decyzję 

o powołaniu Rady podejmuje Prezydent Miasta Tarnobrzega. 

3. W przypadku, gdy liczba kandydatek do Rady przekracza liczbę określoną w § 1 ust. 2, 

wyboru członkiń do Rady dokonuje Prezydent Miasta Tarnobrzega spośród wszystkich 

zgłoszonych kandydatur, na podstawie dotychczasowej działalności społecznej kandydatki 

do Tarnobrzeskiej Rady Kobiet i ewentualnych rekomendacji poświadczających 

zaangażowanie w sprawy społeczne, wystawionych przez organizacje pozarządowe, 

instytucje itp. Tworzy się listę rezerwową, która zostanie wykorzystana w przypadku 

zmniejszenia składu osobowego w trakcie kadencji. 

4. Po upływie 14 dni od dnia upływu terminu zgłoszenia kandydatur do Rady Prezydent Miasta 

Tarnobrzega w drodze zarządzenia ogłasza skład osobowy Rady. 

 

 

Na podstawie: 

1. Zarządzenia Nr 404/2019 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia Zasad 

Naboru do Tarnobrzeskiej Rady Kobiet,  

2. Zarządzenia Nr 430/2021 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 10 grudnia 2021 r. zmieniającego zarządzenie w 

sprawie wprowadzenia Zasad Naboru do Tarnobrzeskiej Rady Kobiet,  

3. Zarządzenie Nr 416/2022 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 15 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie 

wprowadzenia Zasad Naboru do Tarnobrzeskiej Rady Kobiet. 

 


