
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

z dnia .................... 2015 r.

w sprawie powołania Wodzisławskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu

Na podstawie art. 5c ust. 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tj. Dz.U. 2013 r., poz. 594, zm . poz. 645 i 1318) oraz art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 
20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Z 2011, nr 197, 
poz. 1172 ze zmianami).

§ 1. 

W celu zapewnienia seniorom wpływu na sprawy dotyczące lokalnej społeczności, w tym najstarszego 
pokolenia, powołuje się Wodzisławską Radę Seniorów.

§ 2. 

Nadaje się statut Wodzisławskiej Radzie Seniorów określający tryb wyboru jej członków i zasady działania, 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.
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Załącznik do Uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia....................2015 r.

STATUT WODZISŁAWSKIEJ RADY SENIORÓW

§ 1. 

Niniejszy statut określa zasady działania Wodzisławskiej Rady Seniorów, zwanej dalej „Wodzisławską Radą 
Seniorów" oraz tryb wyboru jej członków.

§ 2. 

Rada Seniorów działa w następujących obszarach:

1) zapobieganie i eliminowanie marginalizacji ludzi starszych,

2) wspieranie aktywności ludzi starszych,

3) profilaktyka i promocja zdrowia ludzi starszych,

4) przełamywanie stereotypów na temat ludzi starszych i starości oraz budowanie ich autorytetu,

5) rozwój form aktywności, wypoczynku, dostęp do edukacji i kultury dla ludzi starszych.

§ 3. 

Do zadań Rady Seniorów należy:

1) współpraca z władzami miasta Wodzisławia Śląskiego przy rozstrzyganiu o istotnych oczekiwaniach 
i potrzebach ludzi starszych,

2) prezentowanie propozycji w zakresie ustalania priorytetowych zadań w perspektywie krótko i długookresowej 
oraz inicjowanie działań na rzecz ludzi starszych,

3) monitorowanie potrzeb ludzi starszych w Wodzisławiu Śląskim,

4) opiniowanie i formułowanie wniosków, służących rozwojowi działalności na rzecz ludzi starszych,

5) inicjowanie działań mających na celu upowszechnianie współpracy władz miasta Wodzisławia Śląskiego ze 
środowiskiem osób starszych,

6) informowanie społeczności miasta Wodzisławia Śląskiego o szczególnych kierunkach działalności 
podejmowanych przez służby miejskie i partnerów pozarządowych na rzecz środowiska ludzi starszych.

§ 4. 

1. Kadencja Rady Seniorów trwa 4 lata i liczy się od dnia pierwszego posiedzenia.

2. Członkowie Rady Seniorów, zwani dalej "członkami", wybierani są spośród osób, które ukończyły 60 rok 
życia i są mieszkańcami Wodzisławia Śląskiego.

3. W skład Rady Seniorów wchodzi 8 członków, w tym:

1) 4 przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych na terenie Wodzisławia Śląskiego, 
przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku,

2) 1 osoba wskazana przez Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego,

3) 1 osoba wskazana przez Radę Miejską Wodzisławia Śląskiego,

4) 2 przedstawicieli osób starszych, mieszkańców miasta Wodzisławia Śląskiego.

Id: 7C93EE50-7056-4B2A-976C-9A779692F6FE. Przyjęty Strona 1



4. Zgłoszenia kandydatów do Rady przyjmowane są w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia 
o przyjmowaniu zgłoszeń na oficjalnej stronie internetowej miasta Wodzisławia Śląskiego http://www.wodzislaw-
slaski.pl/ , tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz w prasie lokalnej.

5. Zgłoszenie kandydatów do Wodzisławskiej Rady Seniorów, określonych w ust. 3 pkt 1 i 4, winno zawierać:

1) imię i nazwisko kandydata,

2) datę urodzenia,

3) adres zamieszkania,

4) zgodę na kandydowanie,

5) krótki opis działalności (zawodowej, społecznej) kandydata,

6) zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu, dla celów powołania do Wodzisławskiej 
Rady Seniorów.

6. Do zgłoszenia kandydatów do Rady, określonych w ust. 3 pkt 1, oprócz informacji określonych 
w ust. 5 należy dodatkowo dołączyć uchwałę lub inny dokument potwierdzający wytypowanie przedstawiciela 
przez zgłaszający podmiot lub organizację.

7. Osoby, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 4 wybierane są na spotkaniu z Prezydentem Miasta Wodzisławia 
Śląskiego.

8. O terminie spotkania, o którym mowa w ust. 7 Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego poinformuje:

1) na stronie internetowej Urzędu Miasta,

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,

3) w prasie lokalnej.

9. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego nie później niż 30. dni od dnia 
jej powołania.

10. Czynne prawo wyborcze w zakresie osób, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt. 1 przysługuje osobie będącej 
mieszkańcem miasta Wodzisławia Śląskiego, która ukończyła 60 rok życia i jest obecna na spotkaniu o którym 
mowa w ust. 8.

11. Wybory przeprowadzane na spotkaniu, o którym mowa w ust. 8 są bezpośrednie i tajne.

12. Z przeprowadzonych wyborów sporządza się protokół zawierający dane kandydatów (imię i nazwisko) oraz 
liczbę głosów, jakie otrzymali.

13. Za wybranych uważa się 6 kandydatów, którzy otrzymali najwyższą liczbę głosów.

§ 5. 

Po przeprowadzeniu wyborów, o których mowa w § 4 ust. 7 i dokonaniu wyborów, o których mowa 
w § 4 ust. 3 pkt 2 i 3 Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego zwołuje pierwsze posiedzenie Rady Seniorów.

§ 6. 

1. Wygaśnięcie mandatu członka następuje wskutek:

1) pisemnego zrzeczenia się mandatu,

2) nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady Seniorów,

3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne,

4) śmierci członka.

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 1 w jego miejsce wstępuje 
osoba, która na spotkaniu, o którym mowa w § 4 ust. 7 otrzymała kolejno najwyższą liczbę głosów.

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 2 lub 3 odpowiednio Rada 
Miejska Wodzisławia Śląskiego lub Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego wskazuje nową osobę wchodzącą 
w skład Rady Seniorów.
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§ 7. 

Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu członkowie składają ślubowanie:

„Ślubuję uroczyście obowiązki członka Wodzisławskiej Rady Seniorów sprawować godnie, rzetelnie 
i uczciwie, mając na względzie dobro mojego miasta i reprezentowanych przeze mnie osób starszych”.

§ 8. 

1. Członek ma prawo:

1) zgłaszać wnioski, postulaty i inicjatywy,

2) składać zapytania w sprawach związanych z działalnością Rady Seniorów,

3) uzyskiwać wszystkie informacje dotyczące działalności Rady Seniorów,

4) składać wnioski co do porządku posiedzeń Rady Seniorów.

2. Obowiązkiem członka jest:

1) aktywne branie udziału w pracach Rady Seniorów, w tym uczestnictwo w posiedzeniach Rady Seniorów,

2) informowanie społeczności lokalnej o działalności Rady Seniorów,

3) przedkładanie Przewodniczącemu Rady Seniorów usprawiedliwień w razie nieobecności na posiedzeniu 
Wodzisławskiej Rady Seniorów.

§ 9. 

Członkowie pełnią swoje funkcje społecznie, nie pobierając z tego tytułu diet ani wynagrodzenia.

§ 10. 

1. Rada Seniorów obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Seniorów co 
najmniej raz na kwartał.

2. Przewodniczący Rady Seniorów zawiadamia członków na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia 
o miejscu i godzinie jego rozpoczęcia, podając jednocześnie proponowany porządek obrad.

3. W posiedzeniach mogą uczestniczyć goście zaproszeni przez Przewodniczącego Rady Seniorów.

§ 11. 

1. Rada Seniorów podejmuje decyzje w formie uchwał.

2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady 
Seniorów w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z tego statutu.

§ 12. 

Rada Seniorów działa przez Przewodniczącego Rady Seniorów i Wiceprzewodniczącego Rady Seniorów, 
powoływanych i odwoływanych przez Radę Seniorów zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 
połowy składu Rady Seniorów w głosowaniu tajnym. Pierwszy wybór Przewodniczącego Rady Seniorów powinien 
nastąpić na posiedzeniu Rady Seniorów.

§ 13. 

1. Przewodniczący Rady Seniorów:

1) zwołuje posiedzenie Rady Seniorów i przewodniczy obradom,

2) reprezentuje Radę Seniorów na zewnątrz,

3) ustala porządek obrad Rady Seniorów,

4) usprawiedliwia nieobecność członków na posiedzeniu.
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2. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Seniorów jego obowiązki wykonuje Wiceprzewodniczący 
Rady Seniorów.

3. Pierwsze posiedzenie Rady Seniorów po wyborach prowadzi najstarszy wiekiem członek do czasu wyboru 
Przewodniczącego Rady Seniorów.

§ 14. 

1. Warunki organizacyjne niezbędne do prawidłowej pracy Rady Seniorów zapewnia Urząd Miasta 
Wodzisławia Śląskiego.

2. Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego wskazuje osobę odpowiedzialną za kontakty z Radą Seniorów.
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Uzasadnienie

W związku ze zmianami demograficznymi konieczne staje się zwiększenie działań usprawniających
komunikację pomiędzy samorządem a mieszkańcami miasta. Określenie celów i zadań polityki społecznej
wobec seniorów tworzy możliwość wyrażenia woli korzystania z ich opinii i postulatów, a tym samym daję
szansę aktywnego udziału w życiu społecznym tej grupy mieszkańców. Proponuje się, że członkowie Rady
będą formułować swe stanowiska, uwzględniając dobry wybór sposobu życia osób starszych oraz niezależnego
i samodzielnego funkcjonowania seniorów w ich dotychczasowym środowisku społecznym, tak długo, jak tego
sami chcą i jak długo jest to możliwe. Rada będzie informować o niekorzystnych z punktu widzenia starzenia
się zjawiskach, zdarzeniach i procesach, w sferze zdrowia oraz pozostałych sferach aktywności seniorów.
Będzie służyć utrzymaniu równowagi między środowiskiem seniora a jego społecznym otoczeniem. Wśród
najistotniejszych zadań Rady Seniorów znajduje się również integracja międzypokoleniowa, ponieważ każda
generacja wnosi w życie społeczne specyficzne i adekwatne zasoby oraz umiejętności, wzmacniając tym samym
całą społeczność. Powołanie Wodzisławskiej Rady Seniorów gwarantować będzie włączanie osób starszych
w życie społeczne, w działania, które mają zaspokoić ich potrzeby i rozwiązywać istotne problemy
indywidualne i grupowe. Ważnym zadaniem Rady będzie też podejmowanie działań, które służą zmianie
wizerunku starości i starzenia się, zwłaszcza w środowiskach naukowców, mediach, wśród dzieci i ludzi
młodych.

Rada gminy, powołując gminną Radę Seniorów, nadaje jej statut określający tryb wyboru jej członków
i zasady działania, dążąc do wykorzystania potencjału działających organizacji osób starszych oraz podmiotów
działających na rzecz osób starszych, a także zapewnienia sprawnego sposobu wyboru członków gminnej Rady
Seniorów.

Przedmiotowy projekt uchwały został przedstawiony do konsultacji społecznych.

W świetle powyższego przyjęcie uchwały jest uzasadnione.
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