
UCHWAŁA NR XXV/226/16
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie  utworzenia Kluczborskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

Na podstawie art. 5c ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                                   
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się Kluczborską Radę Seniorów, zwaną dalej Radą Seniorów.

§ 2. Tryb wyboru członków Rady Seniorów oraz zasady działania jej działania określa statut, stanowiący 
załącznik  do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kędzia
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Załącznik do Uchwały Nr XXV/226/16

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 29 czerwca 2016 r.

Statut Kluczborskiej Rady Seniorów

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. Statut Kluczborskiej Rady Seniorów, zwany dalej Statutem, określa tryb wyboru                                  
i powoływania członków Rady Seniorów oraz zasady jej działania.

§ 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 2016, poz. 446);

2) Radzie Seniorów – należy przez to rozumieć Kluczborską Radę Seniorów, powołaną zgodnie
z art. 5c Ustawy;

3) Burmistrzu  - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Kluczborka;

4) Radzie Miejskiej – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Kluczborku.

§ 3. Rada Seniorów jest organem konsultacyjnym, opiniodawczym i inicjatywnym.

§ 4. Głównym celem Rady Seniorów jest reprezentowanie interesów i potrzeb osób starszych 
zamieszkałych na terenie Gminy Kluczbork.

§ 5. Działalność Rady Seniorów dotyczy następujących obszarów:

1) wspieranie aktywności ludzi w wieku senioralnym;

2) zapobieganie marginalizacji seniorów oraz przełamywanie stereotypów postrzegania procesu
starzenia się i roli seniorów w społeczeństwie;

3) profilaktyka i promocja zdrowia;

4) przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu seniorów;

5) twórcze wykorzystanie potencjału seniorów;

6) rozwój form wypoczynku, dostęp do edukacji, kultury, sportu i rekreacji;

7) inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej seniorów, ochronie ich praw
i poszanowania godności osób w wieku senioralnym;

8) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz  instytucjami samorządowymi i rządowymi;

9) formułowanie wniosków, opinii i propozycji działań na rzecz osób w wieku senioralnym, w tym do 
ujęcia w miejskich planach i programach dotyczących seniorów;

10) upowszechnianie wiedzy o potrzebach, uprawnieniach i możliwościach osób w wieku senioralnym.

§ 6. 1. Rada Seniorów działa na zasadzie kadencyjności.

2. Kadencja Rady Seniorów trwa 3 lata.

3. Członkowie Rady Seniorów pełnią swoje obowiązki do czasu powołania nowego składu Rady 
Seniorów.

4. W skład Rady Seniorów wchodzi od 7-15 osób.
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5. Członkowie Rady Seniorów powoływani są przez Burmistrza spośród kandydatów reprezentujących
i zgłoszonych przez :

1) organizacje pozarządowe zrzeszające osoby starsze, a także działające na rzecz osób starszych;

2) podmioty prowadzące uniwersytety trzeciego wieku;

3) inne podmioty działające na rzecz osób starszych.

6. Nabór kandydatów do Rady Seniorów odbywa się na podstawie publicznego zaproszenia do składania 
kandydatur.

7. Członkowie Rady Seniorów pełnią swoje funkcje społecznie.

§ 7. Środki finansowe zapewniające realizację celów statutowych pochodzą z:

1) budżetu Gminy Kluczbork;

2) środków finansowych zewnętrznych pozyskanych przez Radę Seniorów lub Gminę Kluczbork.

§ 8. 1. Na pierwszym posiedzeniu Rada Seniorów wybiera ze swojego grona Przewodniczącego,Zastępcę 
Przewodniczącego oraz Sekretarza, w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co 
najmniej połowy członków Rady Seniorów.

2. Odwołanie Przewodniczącego, Zastępcy oraz Sekretarza Rady Seniorów z pełnionej funkcji następuje 
w trybie przewidzianym dla ich wyboru.

3. Pierwsze posiedzenie Rady Seniorów zwołuje Burmistrz Miasta Kluczborka.

§ 9. 1. Przewodniczący kieruje pracą Rady Seniorów oraz reprezentuje ją na zewnątrz,                                   
a w szczególności:

1) ustala termin posiedzenia i porządek obrad;

2) prowadzi obrady;

3) kieruje bieżącymi sprawami Rady;

4) reprezentuje Radę Seniorów w kontakcie z innymi podmiotami.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego  jego obowiązki wykonuje Zastępca Przewodniczącego.

§ 10. 1. Posiedzenia Rady Seniorów odbywają się według potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz
na 2 miesiące.

2. Posiedzenie zwołuje Przewodniczący lub na wniosek co najmniej trzech członków Rady Seniorów,
a także na wniosek Burmistrza lub Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kluczborku.

3. O terminach posiedzeń członkowie zawiadamiani są co najmniej 7 dni przed planowanym 
posiedzeniem, drogą telefoniczną, mailową lub za pośrednictwem poczty.

4. Z posiedzenia Rady Seniorów Sekretarz, bądź osoba wyznaczona przez Przewodniczącego, sporządza 
protokół, do którego dołączana jest lista obecności.

5. Protokół z posiedzenia Rady Seniorów podpisuje Przewodniczący i protokolant.

§ 11. 1. Rada Seniorów wyraża swoje stanowisko w formie opinii, stanowisk lub wniosków przyjętych 
zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady Seniorów.

2. W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos Przewodniczącego.

3. W przypadku braku kworum, Przewodniczący wyznacza nowy termin posiedzenia Rady Seniorów.

4. Głosowania odbywają się jawnie. Na wniosek każdego z Członków Rady Seniorów, Przewodniczący 
może zarządzić głosowanie tajne.

§ 12. Na posiedzenia Rady Seniorów mogą być zapraszane osoby nie będące członkami Rady Seniorów.

§ 13. 1. Rada Seniorów może powoływać ze swojego składu zespoły robocze celem szczegółowego 
rozpoznania i rozpatrywania spraw należących do kompetencji Rady Seniorów.
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2. Uchwała o powołaniu zespołu roboczego określa zadania zespołu oraz jego skład osobowy.

§ 14. 1. Burmistrz Miasta Kluczborka może odwołać członka Rady Seniorów przed zakończeniem 
kadencji Rady Seniorów, a w szczególności:

1) na jego wniosek;

2) na wniosek podmiotu reprezentowanego przez tego członka;

3) w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;

4) w przypadku ujawnienia okoliczności mogących poddać w wątpliwość wiarygodność członka Rady 
Seniorów niezbędną do wypełniania zadania o charakterze zadania publicznego.

2. W przypadku śmierci lub odwołania członka Rady Seniorów, Burmistrz na okres do końca kadencji 
Rady Seniorów, może powołać w jego miejsce inną osobę.

§ 15. 1. Obsługę administracyjno – biurową Rady Seniorów zapewnia Burmistrz Miasta Kluczborka.

2. Nadzór nad działalnością Rady Seniorów sprawuje Burmistrz Miasta Kluczborka.

3. W przypadku podjęcia uchwały naruszającej Statut Rady Seniorów, Burmistrz wzywa Radę Seniorów 
do uchylenia uchwały w terminie do 30 dni.

§ 16. Zmiany w niniejszym Statucie dokonywane są w trybie przewidzianym do jego nadania.
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