
Projekt

z dnia  22 kwietnia 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA I GMINY WLEŃ

z dnia 19 kwietnia 2016 r.

w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów we Wleniu oraz nadania jej statutu

Na podstawie art. 5 c ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 446 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Wleń uchwala, co następuje: 

§ 1. Tworzy się Gminną Radę Seniorów we Wleniu, zwaną dalej "Radą Seniorów". 

§ 2. Rada Seniorów działa na podstawie statutu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego.
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Załącznik do Uchwały Nr ....................

Rady Miasta I Gminy Wleń

z dnia 19 kwietnia 2016 r.

Statut Rady Seniorów we Wleniu 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Rada Seniorów we Wleniu powołana jest w celu tworzenia warunków do pobudzania aktywności 
obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej oraz rozwijania więzi międzypokoleniowej. 

2.  Powołanie Rady Seniorów zapewnia osobom starszym udział w podejmowaniu przez samorząd Miasta 
i Gminy Wleń decyzji w sprawach, które bezpośrednio ich dotyczą. 

3.  Działalność Rady Seniorów polega na określaniu priorytetów potrzeb i problemów osób w wieku 
senioralnym oraz przedstawianiu propozycji i wniosków dotyczących działań samorządu na rzecz ludzi starszych.

Rozdział 2.
Obszary działania i zadania 

§ 2. Rada Seniorów działa w następujących obszarach: 

1) wspieranie wszelkich form aktywności osób starszych; 

2) zapobieganie i przełamywanie marginalizacji seniorów; 

3) solidarność miedzypokoleniowa; 

4) budowanie pozytywnego wizerunku i autorytetu starszego pokolenia; 

5) profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowego stylu życia; 

6) rozwój oferty kulturalnej, edukacyjnej i rekreacyjnej.

§ 3. Do zadań Rady Seniorów należy: 

1) ścisła współpraca z władzami Miasta i Gminy Wleń w rozstrzyganiu kwestii istotnych z punktu widzenia 
oczekiwań i potrzeb osób starszych; 

2) przedstawianie propozycji w zakresie ustalania priorytetowych zadań oraz inicjowanie działań na rzecz 
seniorów; 

3) zbieranie informacji na temat potrzeb seniorów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Wleń; 

4) wydawanie opinii i formułowanie stanowisk służących rozwojowi na rzecz seniorów; 

5) zgłaszanie uwag do projektów aktów prawa miejscowego dotyczących środowisk senioralnych; 

6) wzbogacanie gminnej oferty kulturalnej i rekreacyjnej; 

7) upowszechnianie wiedzy i informowanie mieszkańców gminy o działaniach podejmowanych przez władze 
Miasta i Gminy Wleń na rzecz środowiska seniorów.

Rozdział 3.
Wybór członków 

§ 4. 1. W skład Rady Seniorów moga być powołane osoby, które ukończyły 60 lat, zwane dalej "seniorami", 
spośród osób działających na rzecz środowiska osób starszych na terenie Miasta i Gminy Wleń. 

2.  Skład osobowy Rady Seniorów powoływany jest na 2 lata . Pierwsza Rada Seniorów zostanie powołana 
nie później niż w trzy miesiące od wejścia w życie niniejszej uchwały. 

3.  W skład Rady Seniorów wchodzi 7 osób. 
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4. Członkowie Rady Seniorów powoływani sa Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Wleń, przy czym: 

1) 2 przedstawicieli do Rady Seniorów wskazuje bezpośrednio Burmistrz, spośród osób niezatrudnionych 
w Urzędzie Miasta i Gminy Wleń 

2) 3 przedstawicieli wybierają: klub seniora oraz inne organizacje pozarządowe działające na rzecz środowiska 
osób starszych 

3) 2 członków wskazuje Rada Miasta i Gminy Wleń

5.  W przypadku zgłoszenia przez organizacje pozarządowe lub klub seniora większej, niż określona powyżej, 
liczby kandydatów, decyzję w sprawie wyboru podejmuje Burmistrz. 

6.  W przypadku zgłoszenia przez organizacje poarządowe lub klub seniora mniejszej, niż określona powyżej, 
liczby kandydatów, Burmistrz wskazuje osoby w ilości niezbędnej do uzupełnienie statutowego składu Rady. 

7.  Piersze posiedzenie nowo wybranych członków Rady Seniorów zwołuje Burmistrz. 

8. W uzasadnionych przypadkach Burmistrz może odwołać Członka Rady Seniorów przed zakończeniem 
kadencji, w szczególności: 

1) na wniosek tego Członka Rady Seniorów; 

2) na wniosek podmiotu reprezentowanego przez tego Członka Rady Seniorów; 

3) w przypadku skazania Członka Rady Seniorów prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo 
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

4) w przypadku ujawnienia okoliczności mogących poddać w wątpliwość wiarygodność Członka Rady Seniorów, 
niezbędną do wykonywania statutowych zadań; 

5) w przypadku śmierci Członka Rady Seniorów.

9.  W przypadku ustąpienia,odwołania lub śmierci członka Rady Seniorów w trakcie trwania jej kadencji, skład 
osobowy uzupełniany jest w drodze zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wleń. 

10.  Członkowie Rady Seniorów pełnią swoje funkcje społecznie i za udział w pracach Rady Seniorów oraz 
posiedzeniach nie przysługuje im wynagrodzenie, zwrot kosztów dojazdu oraz rekompensata za utracoene zarobki.

Rozdział 4.
Organy i tryb pracy Rady Seniorów 

§ 5. 1. Pierwsze posiedzenie Rady Seniorów zwołuje i otwiera Burmistrz Miasta i Gminy Wleń, wyznaczając 
termin, miejsce oraz porządek obrad. 

2.  Rada Seniorów na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego, 
wiceprzewodniczącego oraz sekretarza w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co 
najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

3.  Przewodniczący kieruje pracami Rady Seniorów, a w szczególności: wyznacza termin posiedzeń, ustala 
porządek obrad, zwołuje posiedzenie, prowadzi obrady, zaprasza gości, otwiera i zamyka posiedzenia. 

4.  Radę Seniorów we wszystkich sprawach dotyczących jej funkcjonowania reprezentuje Przewodniczący, 
Wiceprzewodniczący lub członek Rady Seniorów wskazany przez Przewodniczącego. 

5.  W razie nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki wykonuje Wiceprzewodniczący. 

6.  Do zadań Sekretarza należy sporządzanie protokołów oraz uchwał z posiedzenia. Do protokołu załącza się 
listę obecności z posiedzenia oraz podjęte przez Radę Seniorów uchwały. 

7.  Dokumenty Rady Seniorów przechowywane są w Urzędzie Miasta i Gminy Wleń. 

8.  Posiedzenia Rady Seniorów odbywaja się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe 

§ 1. Pierwsza kadencja Rady Seniorów rozpoczyna się z dniem powołania przez Burmistrza Miasta i Gminy 
Wleń, a kończy po upływie dwóch lat. 

§ 2. Zmian niniejszego statutu dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego nadania.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 5 c ust. 2 ustawy o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) "rada gminy, z własnej 
inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych środowisk, może utworzyć gminną radę seniorów". Powołanie 
Gminnej Rady Seniorów we Wleniu jest odpowiedzią na potrzebę aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu 
społeczności lokalnej. Gminna Rada Seniorów, będąca organem o charakterze doradczym, inicjatywnym 
i konsultacyjnym wspierać będzie aktywność osób starszych, służącą integracji międzypokoleniowej i wspierania 
środowiska seniorów. Każde pokolenie wnosi w życie społeczne unikalne wartości. W naszej tradycji i kulturze od 
wieków utrwalano wizerunek osób starszych jako doświadczonych, mądrzejszych i służących radą. Dzisiejsza 
kultura masowa często marginalizuje osoby starsze, propagując kult młodości i " szybkiego" życia. Powołanie 
Rady Seniorów podkreśli ważną rolę osób starszych w społeczeństwie i pozytywnie wpłynie na funkcjonowanie 
lokalnej społeczności.
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