
Projekt

z dnia  4 października 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

z dnia .................... 2017 r.

w sprawie powołania Wodzisławskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu.

Na podstawie art. 5 c ust 2 i ust. 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z 08 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 446 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy 
z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2017, poz. 1523) po przeprowadzonych konsultacjach w sposób określony w uchwale nr LI/504/10 Rady 
Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania 
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinie dotyczącym 
działalności statutowej tych organizacji.

§ 1. 

W celu zapewnienia seniorom wpływu na sprawy dotyczące lokalnej społeczności powołuje się Wodzisławską 
Radę Seniorów.

§ 2. 

Wodzisławskiej Radzie Seniorów nadaje się statut 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....................2017 r.

STATUT WODZISŁAWSKIEJ RADY SENIORÓW

Postanowienia ogólne

§ 1. 

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

§ 2. 

Ilekroć w statucie jest mowa o:

1. Statucie - rozumie się przez to Statut Wodzisławskiej Rady Seniorów

2. Radzie -  rozumie się przez to Wodzisławską Radę Seniorów

3. Przewodniczącym - rozumie się przez to Przewodniczącego Wodzisławskiej Rady Seniorów

4. Wiceprzewodniczącym - rozumie się przez to Wiceprzewodniczącego Wodzisławskiej Rady Seniorów

5. Radzie Miejskiej - rozumie się przez to Radę Miejską Wodzisławia Śląskiego

6. Prezydencie - rozumie się przez to Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego

7. Urzędzie Miasta - rozumie się przez to Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego

8. Mieście - rozumie się przez to Miasto Wodzisław Śląski.

§ 3. 

1. Obszarem działania Rady jest Miasto Wodzisław Śląski.

2. Siedzibą Rady jest Urząd Miasta.

3. Obsługę organizacyjną i administracyjną Rady zapewnia Prezydent wyznaczając do tego komórkę albo 
pracowników Urzędu Miasta.

Tryb wyboru członków Rady

§ 4. 

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

2. W skład Rady wchodzi 8 członków. Członkowie Rady wybierani są spośród osób, przedstawicieli 
podmiotów i organizacji, o których mowa w art. 5 c ust. 4 ustawy z 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 446 z późniejszym zmianami).

3. Członkiem Rady może być osoba, która ma stałe miejsce zamieszkania w Wodzisławiu Śląskim.

4. Kandydatów na członków Rady zgłaszają przedstawiciele podmiotów i organizacji, o których mowa 
w art. 5c ust. 4 ustawy z 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.2016, 
poz. 446 z późniejszymi zmianami) na formularzu Karty zgłoszenia kandydata na członka Rady. Wzór formularza 
Karty określi zarządzenie Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego.
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5. 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, tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

6. Podmioty, o których mowa w ust. 3 mogą zgłaszać do 2 kandydatów spośród swoich członków lub 
mieszkańców Miasta.

7. Karty zgłoszenia, o których mowa w ust. 3 przyjmowane będą w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta 
w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia przez Prezydenta naboru kandydatów na członka Rady.

8. Zgłoszenia niekompletne bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

9. W przypadku, gdy zgłoszono wyłącznie 8 kandydatów do Rady – wszyscy zgłoszeni kandydaci uzyskają 
status członka Rady.

10. W przypadku, gdy do Rady zgłoszono mniej niż 8 kandydatów Prezydent wyznacza dodatkowy 
siedmiodniowy termin zgłaszania kandydatów do Rady.

11. W ciągu 14 dni od dnia zakończenia naboru Prezydent ogłasza na oficjalnej stronie internetowej Miasta 
Wodzisławia Śląskiego, tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej listę zgłoszonych kandydatów na członków Rady oraz wskazuje termin i miejsce zebrania wyborczego.

12. W zebraniu wyborczym zwołanym przez Prezydenta uczestniczą zgłoszeni kandydaci na członków Rady 
oraz przedstawiciele podmiotów i organizacji, o których mowa w art. 5c ust. 4 ustawy z 08 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 446 z późniejszymi zmianami).

13. Podmioty, o których mowa w ust. 11 reprezentowane są podczas wyborów przez jedną upoważnioną osobę. 
Złożenie upoważnienia wymagane jest przed przystąpieniem do głosowania. Po podpisaniu listy obecności 
głosujący otrzymuje kartę do głosowania.

14. Każdy głosujący może oddać głos wyłącznie na jednego kandydata. Oddanie głosu na więcej niż jednego 
kandydata skutkuje oddaniem głosu nieważnego.

15. Głos oddaje się poprzez wrzucenie karty do głosowania, do specjalnie przygotowanej urny wyborczej.

16. Za wybranych na członków Rady uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. 
W przypadku równej ilości głosów przeprowadza się losowanie.

17. Ustanie członkostwa w Radzie następuje na skutek:

1) pisemnego zrzeczenia się członka

2) nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady

3) śmierci

4) wniosku podmiotu zgłaszającego kandydata

5) zmiany miejsca zamieszkania (poza teren Wodzisławia Śląskiego).

18. W przypadku zmniejszenia liczby członków Rady w związku z sytuacją określoną w ust.18, członkiem 
Rady staje się kandydat, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów.

19. W ciągu 30 dni od dnia ustania członkostwa w Radzie, Rada stwierdza na podstawie protokołu z wyboru 
członków Rady, który kandydat uzyskał kolejno największą liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów 
przeprowadza się losowanie.

20. W przypadku braku kandydatów, o których mowa w ust. 20 Prezydent ogłasza nabór uzupełniający, 
w trybie przewidzianym dla ogłoszenia naboru kandydatów na członka Rady.

Zasady działania Rady

§ 5. 

1. Nie później niż 30 dni od dnia ustalenia składu Rady, Prezydent zwołuje pierwsze posiedzenie nowo 
wybranej Rady i prowadzi je do czasu wyłonienia Przewodniczącego.

2. Na pierwszym posiedzeniu, Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego 
i Sekretarza Rady zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu w głosowaniu jawnym.
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3. Przewodniczący Rady kieruje jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz, a w szczególności:

1) ustala termin posiedzenia i porządek obrad

2) zwołuje posiedzenia

3) przesyła członkom Rady projekty uchwał i niezbędne materiały związane z przedmiotem obrad

4) prowadzi posiedzenie

5) reprezentuje Radę w kontaktach z innymi podmiotami

6) zaprasza na posiedzenia przedstawicieli organizacji i instytucji, które nie mają swojej reprezentacji w Radzie.

4. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki przejmuje Wiceprzewodniczący.

§ 6. 

1. Posiedzenia Rady są jawne i odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek 4 członków Rady lub na wniosek 
Prezydenta.

3. Zawiadomienie o terminie posiedzenia oraz porządku obrad dostarczane jest członkom Rady najpóźniej 7 dni 
przed posiedzeniem Rady.

4. Z przebiegu posiedzenia Sekretarz sporządza protokół. W przypadku jego nieobecności protokół sporządza 
osoba wyznaczona przez Przewodniczącego.

§ 7. 

1. Rada wyraża swoje stanowiska w formie uchwał i wniosków.

2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady, 
w głosowaniu jawnym.

3. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

Postanowienia końcowe

§ 8. 

Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie.

§ 9. 

Zmiany niniejszego statutu wprowadzane są w trybie przewidzianym do jego przyjęcia.
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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 daje
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.

Przedmiotowy projekt uchwały został przedstawiony do konsultacji społecznych.

W świetle powyższego przyjęcie uchwały jest uzasadnione.
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