
UCHWAŁA NR V/46/2015
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Dobrzeń Wielki oraz nadania jej statutu

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art.7 ust. 1 pkt.17 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminny 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 594; zm.: poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379, poz. 1072), Rada Gminy 
Dobrzeń Wielki ustala, co następuje:

§ 1. W celu zapewnienia seniorom wpływu na sprawy dotyczące społeczności lokalnej powołuje się Radę 
Seniorów Gminy Dobrzeń Wielki.

§ 2. Statut Rady Seniorów Gminy Dobrzeń Wielki stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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Załącznik do Uchwały Nr V/46/2015

Rady Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 26 marca 2015 r.

Statut
Rady Seniorów Gminy Dobrzeń Wielki

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Statut Rady Seniorów Gminy Dobrzeń Wielki określa 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.

§ 2. Ilekroć w Statucie Rady Seniorów Gminy Dobrzeń Wielki jest mowa o:

1) Radzie należy przez to rozumieć Radę Seniorów Gminy Dobrzeń Wielki;

2) Statucie należy przez to rozumieć Statut Rady Seniorów Gminy Dobrzeń Wielki;

3) Gminie należy przez to rozumieć Gminę Dobrzeń Wielki;

4) Radzie Gminy należy przez to rozumieć Radę Gminy Dobrzeń Wielki;

5) Przewodniczącym Rady Gminy należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Gminy Dobrzeń Wielki;

6) Wójcie należy przez to rozumieć Wójta Gminy Dobrzeń Wielki;

7) organach Gminy należy przez to rozumieć Radę Gminy i Wójta Gminy;

8) Urzędzie należy przez to rozumieć Urząd Gminy Dobrzeń Wielki;

9) Seniorach należy przez to rozumieć osoby starsze, które ukończyły 60. rok życia lub uzyskały status emeryta, 
zamieszkujące Gminę;

10) Podmiotach działających na rzecz osób starszych, należy przez to rozumieć wszelkie podmioty działające na 
rzecz osób starszych w Gminie, a w szczególności: Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim, Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim, Stację Opieki Caritas w Dobrzeniu Wielkim.

§ 3. Siedzibą Rady jest Gmina.

§ 4. Rada posługuje się pieczęcią z napisem: „Rada Seniorów Gminy Dobrzeń Wielki”.

Rozdział 2.
Zadania, cele i zasady działania

§ 5. 1. Zadaniem Rady jest służenie Seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów wobec organów Gminy 
oraz tworzenie warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej w społeczności lokalnej.

2. Celami Rady są:

1) wspieranie aktywności Seniorów;

2) zapobieganie i przełamywanie marginalizacji Seniorów;

3) promocja zdrowia Seniorów;

4) przełamywanie stereotypów na temat Seniorów oraz budowanie ich autorytetu;

5) rozwój form wypoczynku, dostęp do edukacji i kultury dla Seniorów.

§ 6. Rada realizuje swoje zadania i cele poprzez:

1) ścisłą współpracę z organami Gminy przy rozstrzyganiu o istotnych oczekiwaniach i potrzebach Seniorów;

2) przedstawianie organom Gminy propozycji w zakresie ustalania priorytetowych zadań w perspektywie krótko 
i długookresowej oraz inicjowanie działań na rzecz Seniorów;
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3) monitorowanie potrzeb Seniorów;

4) wydawanie opinii i formułowanie wniosków, służących rozwojowi działalności na rzecz Seniorów;

5) opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy przedstawionych Radzie do zaopiniowania;

6) inicjowanie działań mających na celu upowszechnianie współpracy organów Gminy ze środowiskiem 
Seniorów,

7) informowanie społeczności lokalnej o szczególnych kierunkach działalności podejmowanych przez Gminę 
i podmioty działające na rzecz osób starszych względem Seniorów;

8) umacnianie międzypokoleniowych więzi społecznych, współpracy, dialogu i zrozumienia pomiędzy 
generacjami;

9) niwelowanie stereotypów związanych ze starością i starzeniem się oraz budowanie pozytywnego społecznego 
wizerunku Seniorów;

10) upowszechnianie wiedzy o możliwościach seniorów, ich potencjale społecznym, potrzebach i oczekiwaniach, 
konieczności realnego wpływu na decyzje podejmowane przez władze lokalne i ponadlokalne, w tym 
w szczególności na jakość wszelkich usług, oferowanych z myślą o Seniorach.

§ 7. Do wyłącznej właściwości Rady należy:

1) uchwalanie Regulaminu i rocznego planu działania Rady;

2) powoływanie komisji Rady i określanie ich zadań;

3) wybór i odwoływanie Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady oraz Sekretarza Rady;

4) stwierdzenie wygaśnięcia mandatu członka Rady;

5) podejmowanie uchwał w innych sprawach należących do kompetencji Rady.

Rozdział 4.
Prawa i obowiązki członków Rady

§ 8. 1. Członkowie Rady mają prawo:

1) uczestniczyć z głosem stanowiącym w sesjach Rady oraz uczestniczyć we wszystkich innych 
przedsięwzięciach Rady z prawem do zabrania głosu;

2) zgłaszać wnioski, w tym obejmujące projekty uchwał Rady;

3) składać interpelacje i zapytania do Przewodniczącego Rady;

2. Członkowie Rady są obowiązani do:

1) przestrzegania Statutu, Regulaminu i innych aktów wewnętrznych Rady;

2) czynnego uczestnictwa w sesjach Rady;

3) informowania Seniorów o działalności Rady.

3. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje honorowo i nie pobierają z tego tytułu wynagrodzenia.

§ 9. Wygaśnięcie mandatu członka Rady następuje wskutek:

1) pisemnego zrzeczenia się mandatu;

2) nieusprawiedliwionej nieobecności na czterech kolejnych posiedzeniach Rady;

3) śmierci.

Rozdział 4.
Organizacja pracy Rady

§ 10. 1. Rada obraduje na sesjach.

2. Sesje odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz na kwartał.

3. Sesje zwołuje Przewodniczący Rady:

1) z własnej inicjatywy;
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2) na wniosek:

a) co najmniej pięciu członków Rady,

b) Wójta,

c) Przewodniczącego Rady Gminy.

4. Sesje, na wniosek podmiotów, o których mowa w ust. 4 pkt 2, Przewodniczący zwołuje w ciągu 7 dni od 
złożenia wniosku.

5. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.

6. Radę, we wszystkich sprawach dotyczących jej funkcjonowania reprezentuje Przewodniczący Rady lub 
osoba przez niego upoważniona.

§ 11. 1. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje Przewodniczący Rady Gminy w ciągu 14 dni liczonych 
od dnia ogłoszenia wyników wyborów do Rady.

2. Sesję, o której mowa w ust. 1, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady, prowadzi najstarszy wiekiem 
członek Rady obecny na sesji.

§ 12. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady, 
w głosowaniu jawnym, chyba że niniejszy Statut stanowi inaczej.

§ 13. 1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady bezwzględną większością głosów, w obecności 
co najmniej połowy składu Rady, w głosowaniu tajnym.

2. Rada wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego Rady oraz Sekretarza Rady, zwykłą większością 
głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady, w głosowaniu tajnym.

3. Wyboru Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady i Sekretarza Rady nowo wybrana Rada 
dokonuje na pierwszej sesji.

4. Odwołanie Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady i Sekretarza Rady następuje w trybie 
określonym w ust. 1 i 2, na wniosek co najmniej pięciu członków Rady złożony na piśmie nie później niż na 14 dni 
przed sesją, na której ma być rozpatrywany.

§ 14. 1. Do zadań Przewodniczącego Rady należy:

1) kierowanie bieżącymi sprawami Rady;

2) wykonywanie uchwał Rady;

3) reprezentowanie Rady;

4) organizowanie prac Rady;

5) zwoływanie sesji Rady;

6) ustalanie projektu porządku obrad Rady;

7) przewodniczenie sesji Rady;

8) koordynacja działań komisji Rady;

9) informowanie środków masowego przekazu o działalności Rady.

2. Wiceprzewodniczący Rady wykonuje obowiązki z upoważnienia lub w zastępstwie Przewodniczącego Rady, 
w razie jego nieobecności.

3. Do zadań Sekretarza Rady należy:

1) prowadzenie dokumentacji Rady;

2) zapewnienie sprawnego funkcjonowania Rady i odpowiedniego przepływu informacji;

3) sporządzanie protokołów z sesji Rady;

4) nadzorowanie oficjalnej strony internetowej Rady.

§ 15. 1. Rada może powoływać ze swego grona stałe i doraźne komisje Rady, ustalając przedmiot ich działania 
oraz skład osobowy.
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2. Komisje Rady podlegają Radzie.

§ 16. Warunki organizacyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Rady zapewnia Urząd.

Rozdział 5.
Tryb wyboru

§ 17. 1. Rada składa się z piętnastu członków.

2. Kadencja Rady trwa cztery lata liczone od dnia ogłoszenia wyników wyborów.

3. Wybory członków Rady zarządza Wójt. Wójt podaje do publicznej wiadomości, najpóźniej na dwa miesiące 
przed końcem kadencji Rady, dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych (kalendarz 
wyborczy).

4. Kandydatów na członków Rady mają prawo zgłaszać rady sołeckie sołectw Gminy oraz podmioty działające 
na rzecz osób starszych, każdy po jednym kandydacie.

5. Wyboru członków Rady dokonuje Wójt spośród kandydatów zgłoszonych zgodnie z postanowieniem ust. 3. 
W razie niezgłoszenia wystarczającej liczby kandydatów do Rady, Wójt samodzielnie ustala skład Rady.

6. Wójt bezzwłocznie ogłasza wyniki wyborów.

§ 18. 1. W przypadku zmniejszenia liczby członków Rady, nie przeprowadza się wyborów uzupełniających, 
z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku zmniejszenia liczby członków Rady poniżej połowy jej składu, kadencja Rady ulega 
zakończeniu. W takim przypadku Wójt zarządza wybory członków Rady w terminie 2 miesięcy liczonych od dnia 
zakończenia kadencji Rady.

Rozdział 6.
Przepisy przejściowe

§ 19. Pierwsze wybory członków Wójt zarządza w terminie dwóch miesięcy liczonych od dnia wejścia w życie 
uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Dobrzeń Wielki oraz nadania jej statutu.
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