Projekt
z dnia 9 listopada 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia .................... 2015 r.
w sprawie powołania Wałbrzyskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu.
Na podstawie art. 5c ust. 2 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz.
1515) uchwala się, co następuje:
§ 1. Powołuje się Wałbrzyską Radę Seniorów, zwaną dalej Radą.
§ 2. Tryb wyboru członków Wałbrzyskiej Rady Seniorów i zasady jej działania określa Statut, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Wałbrzycha
Maria Anna Romańska
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Załącznik
do Uchwały Nr .......................2015 r.
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia......................................2015 r
Statut Wałbrzyskiej Rady Seniorów
ROZDZIAŁ 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Statut Wałbrzyskiej Rady Seniorów, zwany dalej
i powoływania członków Rady Seniorów oraz zasady jej działania.

Statutem,

określa

tryb

wyboru

§ 2. Ilekroć w Statucie jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1515);
2) Radzie Miejskiej – należy przez to rozumieć Radę Miejską Wałbrzycha;
3) Prezydencie – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Wałbrzycha;
4) Urząd Miejski – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Wałbrzychu;
5) Radzie Seniorów – należy przez to rozumieć Wałbrzyską Radę Seniorów, powołaną zgodnie
z art. 5c ust. 2 i 5 ustawy;
§ 3. Rada Seniorów jest organem konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym.
§ 4. Siedzibą Rady Seniorów jest Miasto Wałbrzych.
§ 5. Rada posługuje się pieczęcią z napisem „Wałbrzyska Rada Seniorów”.
§ 6. Obsługę administracyjną Rady Seniorów zapewnia Prezydent.
ROZDZIAŁ 2
Cele i zadania
§ 7. Głównym celem Rady Seniorów jest działanie na rzecz osób starszych zamieszkałych na terenie miasta
Wałbrzycha, wzmacnianie ich udziału w życiu społeczności lokalnej oraz reprezentowanie ich interesów.
§ 8. Rada Seniorów działa w następujących obszarach:
1) profilaktyka i promocja zdrowia seniorów,
2) zapobieganie wykluczeniu społecznemu seniorów, poprzez różnorodne formy edukacji,
3) integracja i wspieranie aktywności osób starszych oraz reprezentowanie interesów tych osób na zewnątrz,
4) twórcze wykorzystanie potencjału osób starszych,
5) rozwój różnych form wypoczynku oraz zapewnienie dostępu do edukacji i kultury.
§ 9. Do zadań Rady Seniorów należy:
1) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących potrzeb i oczekiwań osób starszych oraz wzmocnienie
aktywności obywatelskiej osób w wieku senioralnym,
2) zgłaszanie uwag i wniosków do aktów prawa miejscowego, w części dotyczącej osób starszych,
3) inicjowanie i wspieranie działań zmierzających do wykorzystania potencjału i czasu seniorów na rzecz
inicjatyw środowiskowych, w tym upowszechnianie wśród seniorów działań w zakresie kultury, edukacji,
sportu, turystyki i rekreacji,
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4) monitorowanie potrzeb oraz doradztwo w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia, pomocy społecznej
i usług opiekuńczych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób starszych,
5) współpraca z organizacjami społecznymi i instytucjami, działającymi na rzecz osób starszych,
6) monitorowanie i ewaluacja Polityki Senioralnej Miasta Wałbrzycha.
ROZDZIAŁ 3
Tryb wyboru i powoływania członków Rady Seniorów
§ 10. Kadencja Rady Seniorów trwa 3 lata, począwszy od dnia wyboru jej członków.
§ 11. 1. W
w Statucie:

skład

Rady

Seniorów

wchodzi

15 osób,

wybranych

według

zasad

określonych

1) pięciu przedstawicieli Prezydenta,
2) pięciu przedstawicieli Rady Miejskiej,
3) pięciu przedstawicieli seniorów oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych,
w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety
trzeciego wieku, działających na terenie Wałbrzycha.
2. Wybory członków Rady zarządza Prezydent.
3. Ogłoszenie Prezydenta o naborze kandydatów na członków Rady Seniorów wybieranych przez podmioty
określone w § 11 ust.1 pkt 3 niniejszego statutu, podaje się do publicznej wiadomości.
4. Przedstawicieli Rady Miejskiej wskazuje Rada Miejska, która może wskazać seniorów spoza składu
Rady Miejskiej.
5. Podmioty określone w § 11 ust. 1 pkt 3 niniejszego statutu zgłaszają po jednym kandydacie na członka
do Rady Seniorów.
6. Podmioty określone w § 11 ust. 1 pkt 3 niniejszego statutu proponują swoich kandydatów na członków
Rady Seniorów na karcie zgłoszeniowej, będącej załącznikiem do ogłoszenia w terminie 14 dni od dnia
ogłoszenia, o którym mowa w § 11 ust. 3 niniejszego statutu.
7. Listę imienną osób, których kandydatury zostały zgłoszone w sposób określony w § 11 ust. 3 wraz
z nazwą
zgłaszającego
środowiska
senioralnego,
z krótkim
opisem
doświadczenia
i kompetencji każdego kandydata na członka Rady Seniorów, podaje się do publicznej wiadomości.
8. W terminie 7 dni od daty opublikowania listy, o której mowa w § 11 ust. 7, środowiska senioralne
głosują pisemnie na dwóch kandydatów, przy czym wybór kandydatów na członków Rady Seniorów winien
zostać potwierdzony podpisami osób upoważnionych do reprezentowania środowisk senioralnych.
9. Głosy, które wpłyną po terminie określonym w § 11 ust. 8 lub nie będą podpisane przez osoby
upoważnione, nie zostaną uwzględnione.
10. Do Rady Seniorów wchodzi pięć osób, określonych w § 11 ust.1 pkt 3 niniejszego statutu , które
uzyskały największą liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje losowanie.
11. W przypadku zgłoszenia przez podmioty określone w § 11 ust. 1 pkt 3 niniejszego statutu mniejszej
liczby kandydatów, statutowy skład Rady Seniorów uzupełnia Prezydent.
12. Wyniki głosowania uwzględniające liczbę głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów oraz
informacja o osobach, które zostały wybrane do Rady Seniorów, podaje się do publicznej wiadomości,
w terminie 14 dni od dnia zakończenia głosowania.
13. Uwagi dotyczące przebiegu głosowania można zgłaszać do Prezydenta w terminie 3 dni od dnia
zakończenia głosowania, o którym mowa w § 11 ust. 8.
14. Wybór przedstawicieli podmiotów, o których mowa w § 11 ust.1 pkt 3 powinien nastąpić nie później
niż 30 dni przed upływem kadencji Rady Seniorów z tym, że w przypadku pierwszej kadencji Rady Seniorów
wyznaczenie i wybór przedstawicieli powinien nastąpić w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej
uchwały.
ROZDZIAŁ 4
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Organy i tryb działania Wałbrzyskiej Rady Seniorów
§ 12. 1. Rada Seniorów na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady
Seniorów, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów,
w obecności co najmniej połowy członków Rady Seniorów,
2. Odwołanie Przewodniczącego Rady Seniorów, Wiceprzewodniczącego
z pełnionej funkcji następuje w trybie przewidzianym dla ich wyboru.

oraz

Sekretarza

3. Do zadań Przewodniczącego Rady Seniorów należy:
1) reprezentowanie Rady na zewnątrz,
2) ustalanie terminu i porządku posiedzeń Rady, przy uwzględnieniu charakteru i rodzaju spraw
przewidzianych do rozpatrzenia,
3) zwoływanie posiedzeń Rady – z własnej inicjatywy,
4) prowadzenie posiedzeń Rady,
5) czuwanie nad terminowością i przebiegiem posiedzeń Rady,
6) zapraszanie na posiedzenia Rady – na wniosek członka Rady, bądź z własnej inicjatywy – ekspertów
z zakresu sytuacji osób starszych i działań realizowanych na ich rzecz,
7) podejmowanie decyzji w sprawie trybu pracy Rady nad projektem uchwały lub innymi materiałami
przekazanymi Radzie do zaopiniowania,
4. Do zadań Sekretarza Rady należy:
1) przygotowanie dokumentów na posiedzenia Rady,
2) sporządzenie protokołu z posiedzenia Rady wraz z dołączeniem listy obecności.
5. Pracami Rady Seniorów kieruje Przewodniczący Rady Seniorów, a w czasie jego nieobecności
Wiceprzewodniczący Rady Seniorów.
6. Członkowie Rady Seniorów pełnią swoje funkcje społecznie.
7. Posiedzenia Rady Seniorów zwoływane są przez Przewodniczącego Rady, na wniosek co najmniej trzech
członków Rady Seniorów lub na wniosek Prezydenta.
8. Posiedzenia Rady Seniorów prowadzi Przewodniczący Rady Seniorów, a pod jego nieobecność
Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego Rady Seniorów
i Wiceprzewodniczącego, członkowie Rady Seniorów wybierają zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy członków Rady Seniorów, przewodniczącego obrad na czas posiedzenia Rady Seniorów.
§ 13. 1. Posiedzenia Rady Seniorów odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na
trzy miesiące.
2. O terminach posiedzeń oraz porządku posiedzenia Rady Seniorów, członkowie zawiadamiani są co
najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem.
3. Zawiadomienia, o których mowa w § 13 ust.2, przesyłane są do członków Rady Seniorów
w formie elektronicznej lub papierowej.
§ 14. 1. Rada Seniorów wyraża swoje stanowisko w formie uchwał, podejmowanych zwykłą większością
głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady Seniorów. W przypadku równej liczbie głosów
rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady lub jego Zastępcy.
2. W przypadku braku kworum, Przewodniczący lub jego Zastępca ogłasza 15 minutową przerwę
w obradach Rady, a po jej upływie wznawia się obrady Rady Seniorów.
3. Głosowania odbywają się jawnie.
4. Przewodniczący Rady przekazuje podjęte uchwały Prezydentowi.
5. Na posiedzenia Rady Seniorów mogą być zapraszane osoby nie będące członkami Rady Seniorów.
§ 15. 1. Odwołanie członka Rady Seniorów przed upływem kadencji następuje:
1) na jego wniosek,
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2) na wniosek 2/3 członków Rady Seniorów,
3) w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
2. W przypadku śmierci lub odwołania członka Rady Seniorów, Prezydent na okres do końca kadencji
Rady Seniorów, powołuje w jego miejsce następną osobę, która uzyskała kolejno największą liczbę głosów,
spośród podmiotów określonych w § 11 ust. 1 pkt 3 niniejszego statutu.
ROZDZIAŁ 5
Postanowienia końcowe
§ 16. Zmian niniejszego Statutu dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
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Uzasadnienie
Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515) został
dodany art. 5c, który określa podstawę umożliwiającą radzie gminy powołanie gminnej rady seniorów.
Obecnie działająca Wałbrzyska Rada do Spraw Seniorów, powołana na podstawie zarządzenia Prezydenta
Miasta Wałbrzycha, kończy kadencję w grudniu 2015 r. Do jej składu zostały powołane osoby, które
reprezentowały różne lokalne środowiska.
Głównym celem kolejnej Wałbrzyskiej Rady Seniorów, będą działania na rzecz osób starszych,
wzmacnianie ich udziału w życiu społeczności lokalnej, a także formułowanie idei i postulatów
poprawiających jakość życia seniorów.
Niniejsza uchwała była przedmiotem konsultacji społecznych, skierowanym do mieszkańców
Wałbrzycha. W wyniku prowadzonych konsultacji Wałbrzyska Rada do Spraw Seniorów wniosła uwagi do
projektu uchwały, które zostały w całości uwzględnione.
W świetle powyższego przyjęcie uchwały jest uzasadnione.

Id: B56ABFEA-4048-46B8-B65E-1BF4F73ADCC3. Projekt

Strona 1

