
  

Załącznik nr 1 do  
Zarządzenia Burmistrza Miasta Ostróda  

Nr 9/2019 
z dnia 08.03.2019 r. 

 

ZASADY NABORU I DZIAŁANIA OSTRÓDZKIEJ  RADY KOBIET 

  

§1 

Ostródzka  Rada Kobiet przy Burmistrzu  Miasta Ostróda, zwana w dalszej części Radą, jest 

organem konsultacyjnym i opiniodawczym. 

 

§2 

1. Rada działa na zasadzie kadencyjności.  

2. Kadencja członków Rady pokrywa się z kadencją Rady Miejskiej w Ostródzie.  

3. Kadencja pierwszej Rady rozpoczyna się z dniem wejścia w życie zarządzenia o jej 

powołaniu.  

4. Kadencja każdej kolejnej rady rozpoczyna się nie późnej niż 90 dni od dnia zaprzysiężenia 

nowego składu Rady Miejskiej w Ostródzie. 

§3 

1. Rada działa na podstawie przyjętego przez siebie Regulaminu działania.  

2. Praca w Radzie ma charakter społeczny. 

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

4.Obsługę organizacyjno-techniczną Rady zapewnia Biuro Obsługi Rady Urzędu Miejskiego 

w Ostródzie.  

5. Rada Miejska w Ostródzie może zabezpieczyć w budżecie Miasta środki na działalność 

Rady. 

6. Do zadań Rady należy:  

a) diagnoza sytuacji kobiet w Ostródzie, 

b) analiza polityki Gminy Miejskiej Ostróda względem kobiet,  

c) wyrażanie opinii na temat projektów dokumentów strategicznych Gminy Miejskiej Ostróda, 

d) edukacja mieszkańców w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn,  

e) wspieranie organizacji akcji społecznych i imprez propagujących tematy kobiece   

i  równouprawnienia, 

 f) monitorowanie działań Gminy Miejskiej Ostróda pod kątem realizowania polityki rodzinnej, 

polityki społecznej, senioralnej i innej będącej przedmiotem pracy Rady, 

g) podejmowanie współpracy z podmiotami społecznymi i instytucjami działającymi na rzecz 

kobiet oraz innych grup społecznych, 



  

h) podejmowanie i realizacja inicjatyw własnych, 

i) zaplanowanie formuły, programu oraz współorganizacja corocznej gali, której elementem 

będzie uhonorowanie wybitnych Ostródzianek.  

§3 

1. Ostródzka  Rada Kobiet liczy od 5 do 12 osób powołanych przez Burmistrza  Miasta Ostróda 

spośród zgłoszonych kandydatek.  

2. Kandydatka do pracy w Radzie musi być pełnoletnia.  

3. W skład Rady wchodzi każdorazowo Burmistrz lub Zastępca Burmistrza Miasta Ostróda,  

o ile tę funkcję pełni kobieta.  

  

§4 

1. Kryteria formalne naboru: 

do Rady mogą zgłaszać się kobiety, które: 

- złożą Formularz zgłoszeniowy w terminie naboru oraz wypełnią wszystkie jego pola, 

- podpiszą i złożą zgodę na przetwarzanie danych osobowych (podanie danych osobowych  

i zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne i mogą być w każdym momencie wycofane, jednak 

ich brak uniemożliwia kandydowanie i pracę w radzie), 

stanowiące załączniki do Formularza zgłoszeniowego 

oraz 

-  mają miejsce zamieszkania w Ostródzie, 

lub 

-  centrum ich działalności społecznej i zawodowej stanowi Miasto Ostróda. 

2. Z uczestnictwa w Radzie wyłączone są pracownice Urzędu Miejskiego w Ostródzie oraz 

miejskich jednostek organizacyjnych, a także Radne Miejskie trwającej kadencji.  

  

§5 

1. Kandydatka do pracy w Radzie musi złożyć Formularz zgłoszeniowy, który stanowi 

załącznik  nr 1 do niniejszych zasad oraz co najmniej jedną rekomendację wystawioną przez 

instytucje, organizacje, firmy lub osoby prywatne poświadczające zaangażowanie kandydatki  

w  życie społeczno-zawodowe Miasta  Ostróda. 

2. Skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego formularza wraz załącznikami należy przesłać 

pocztą elektroniczną na adres um@um.ostroda.pl w tytule należy wpisać „Nabór do 

Ostródzkiej  Rady Kobiet”, albo złożyć w zaklejonej kopercie w Kancelarii Urzędu Miejskiego, 

ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda, z dopiskiem „Nabór do Ostródzkiej Rady Kobiet”. 

3. Nabór kandydatek do pierwszej Rady zostanie przeprowadzony w dniach od 8 do 31 marca 

2019 roku. 



  

4. Nabory kandydatek do kolejnych Rad zostaną przeprowadzone w terminach określonych 

przez Burmistrza Miasta Ostróda. 

5. Karty zgłoszeniowe, które wpłyną po terminie wskazanym w niniejszych zasadach , nie 

podlegają rozpatrzeniu. 

§6 

 1. Po zakończeniu przyjmowania kandydatur do pracy w Radzie, komisja, w której skład wejdą 

przedstawiciele (po 1 osobie): Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych, Wydziału Spraw 

Obywatelskich oraz Wydziału Monitorowania, Planowania Strategicznego i Rozwoju,  sprawdzi 

złożone dokumenty pod względem formalnym.  

 2. Kandydatki, które nie spełnią wymagań formalnych nie będą uczestniczyć w dalszej 

procedurze naboru.  

3. W sytuacji zgłoszenia kandydatur w liczbie określonej w § 3 ust. 1, wszystkie zgłoszone 

kandydatury spełniające wymagania formalne zostają powołane w skład Rady. 

4. W przypadku zgłoszenia kandydatur w liczbie mniejszej niż określono w § 3 ust. 1, decyzję 

o powołaniu Rady podejmuje Burmistrz Miasta Ostróda. 

5. W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatur niż określono w § 3 ust. 1, wyboru 

członków Rady dokonuje Burmistrz Miasta Ostróda spośród wszystkich zgłoszonych 

kandydatur w oparciu o następujące kryteria:  

1) liczba instytucji, które wydały rekomendacje Kandydatce, 

2) zrealizowane inicjatywy na rzecz Miasta Ostróda.  

6. Od ustalonego przez Burmistrza Miasta składu Rady nie przysługuje odwołanie.  

 

§7 

Skład wybranej Rady Burmistrz Miasta Ostróda 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. 

§8 

Kadencja pierwszej Rady kończy się z upływem kadencji obecnej Rady Miejskiej w Ostródzie.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

       Załącznik numer 1 do  

      Zasad naboru i działania Ostródzkiej Rady Kobiet  

 

Formularz zgłoszeniowy 

do Ostródzkiej  Rady Kobiet przy Burmistrzu  Miasta Ostróda 

 

Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………. 

Adres e-mail ………………………………………………………………………………………. 

Numer telefonu …………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania …………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………. 

Kilka słów o sobie – czym się Pani zajmuj? Jakie ma Pani zainteresowania oraz doświadczenie 

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

Proszę krótko uzasadnić (maksymalnie 1 strona A4, formularz można edytować). 

 

 

Pomysły na działanie Rady – jakimi tematami Ostródzka 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  (maksymalnie 1 strona A4, formularz można 

edytować). 

 

 

 
Data i czytelny podpis:........................................................................ 

 

 

 
Załączniki: 
Rekomendacje 
 

1. …………….. 
2. ……………….. 
3. ………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



  

 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  przez Administratora Danych: 
Urząd Miejski w Ostródzie, reprezentowanego przez Burmistrza Miasta; 14-100 Ostróda, ul. 
Mickiewicza 24. Tel. 89 642 94 00, e-mail um@um.ostroda.pl w celu przeprowadzenia 
rekrutacji na członka Ostródzkiej Rady Kobiet, oraz w związku z prowadzeniem przez Urząd 
Miejski dokumentacji i innych działań informacyjnych związanych z funkcjonowaniem Rady 
Kobiet. 
2. Wyrażam zgodę na zamieszczenie mojego wizerunku utrwalonego podczas posiedzeń, 
zebrań, innych uroczystości związanych z pełnieniem funkcji członka Ostródzkiej Rady Kobiet 
w formie utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, oraz udostępniania 
ich na stronach internetowych miasta Ostródy, w gazetach, filmach oraz programach 
telewizyjnych i innych publikatorach w sposób ogólnie przyjęty.   
3. Oświadczam, że zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej, obowiązkach 
administratora i moich prawach, oraz  z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych 
osobowych.  
4. Dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą 
 
 
Data i czytelny podpis:........................................................................ 
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 INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) dalej RODO 
informuję, że:  

1) Administratorem Pani danych osobowych jest Urząd Miejski w Ostródzie reprezentowany 
przez Burmistrza Miasta, 14-100 Ostróda, ul. Mickiewicza 24, (nr tel.        642-94-00, adres e-
mail: um@um.ostroda.pl). 
2) W Urzędzie Miejskim w Ostródzie wyznaczony został  Inspektor Ochrony Danych, P. Jacek 
Pietrzyk z którym można skontaktować się pod nr tel. 89 642 94 30 
3) Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu i  na podstawie wcześniej 
udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody  (art. 6 ust. 1, lit. a RODO). 
Przysługuje Pani prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych 
osobowych. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, (którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem) z obowiązującym prawem. 
4) Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Miejski w ramach prowadzenia 
dokumentacji i w celach informacyjnych związanych z funkcjonowaniem Ostródzkiej Rady  
Kobiet oraz przeprowadzenia rekrutacji na członka tej rady.  
5) Pani dane mogą zostać przekazane organom władzy publicznej oraz podmiotom 
wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej,      w 
zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 
6) Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych 
w  pkt. 4 celów, a  po tym czasie przez okres do 2 lat w zakresie wymaganym przez przepisy 
obowiązującego prawa. Okres przechowywania Pani danych osobowych może wynikać także 
z terminów dochodzenia i przedawnienia roszczeń. Po ustaniu lub zakończeniu przetwarzania, 
Pani dane osobowe zostaną usunięte. 

7) Posiada Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

8) Ma Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie Pani danych osobowych narusza 
przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

9) Podanie przez Panią danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją nie podania 
danych jest brak możliwości kandydowania i pracy w Ostródzkiej Radzie Kobiet. 

10) Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 
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