Or .0007.29.2014
2014/013246
UCHWAŁA NR 667/XLIII/2014
RADY MIASTA RYBNIKA
z dnia 26 lutego 2014 r.
w sprawie nadania statutu Rybnickiej Radzie Seniorów
Na podstawie art. 5c ust. 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. 2013, poz. 594 ze zmianami)
na wniosek Prezydenta Miasta po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisję
Samorządu i Bezpieczeństwa
Rada Miasta Rybnika
uchwala:
§ 1. Przyjmuje się statut Rybnickiej Rady Seniorów w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Andrzej Wojaczek
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Załącznik do Uchwały Nr 667/XLIII/2014
Rady Miasta Rybnika
z dnia 26 lutego 2014 r.
STATUT RYBNICKIEJ RADY SENIORÓW
§ 1. Niniejszy statut określa zasady działania Rybnickiej Rady Seniorów, zwanej dalej „Radą Seniorów", oraz
tryb wyboru jej członków.
§ 2. Rada Seniorów działa w następujących obszarach:
1) zapobieganie i przełamywanie 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 wypoczynku, dostęp do edukacji i kultury dla ludzi starszych.
§ 3. Do zadań Rady Seniorów należy:
1) współpraca z władzami Miasta Rybnika przy rozstrzyganiu o istotnych oczekiwaniach i potrzebach ludzi
starszych,
2) przedstawianie propozycji w zakresie ustalania priorytetowych zadań w perspektywie krótko- i długookresowej
oraz inicjowanie działań na rzecz ludzi starszych,
3) monitorowanie potrzeb ludzi starszych w Rybniku,
4) wydawanie opinii i formułowanie wniosków, służących rozwojowi działalności na rzecz ludzi starszych,
5) inicjowanie działań mających na celu upowszechnianie współpracy władz Miasta Rybnika ze środowiskiem
osób starszych,
6) informowanie społeczności Miasta Rybnika 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 "radnymi seniorami", wybierani są spośród osób, które ukończyły
65 rok życia i są mieszkańcami Rybnika.
3. W skład Rady Seniorów wchodzi 15 radnych seniorów, w tym:
1) 9 przedstawicieli organizacji działających na rzecz osób starszych na terenie Rybnika, zgodnie z ust. 4,
2) 3 osoby wskazane przez Prezydenta Miasta Rybnika,
3) 3 osoby wskazane przez Radę Miasta Rybnika.
4. Osoby, o których mowa w ust. 3 pkt 1) wybierane są na spotkaniu z Prezydentem Miasta Rybnika.
5. O terminie spotkania, o którym mowa w ust. 4 Prezydent Miasta Rybnika ogłasza:
1) na stronie internetowej Urzędu Miasta,
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,
3) w Gazecie Rybnickiej.
6. W ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 5 Prezydent Miasta Rybnika podaje w szczególności:
1) informację o terminie i miejscu spotkania,
2) termin, w jakim organizacje działające na rzecz osób starszych mogą zgłaszać kandydatów do Rady Seniorów,
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3) informację o trybie i zasadach wyborów do Rady Seniorów.
7. Czynne prawo wyborcze w zakresie osób, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt. 1 przysługuje osobie będącej
mieszkańcem Miasta Rybnika, która ukończyła 65 rok życia i jest obecna na spotkaniu o którym mowa w ust. 4.
8. Wybory przeprowadzane na spotkaniu, o którym mowa w ust. 4 są bezpośrednie i tajne.
9. Z przeprowadzonych wyborów sporządza się protokół zawierający dane kandydatów oraz liczbę głosów,
jakie otrzymali.
10. Za wybranych uważa się 9 kandydatów, którzy otrzymali najwyższą liczbę głosów.
§ 5. Po przeprowadzeniu wyborów, o których mowa w ust. 4 i dokonaniu wyborów, o których mowa
w § 4 ust. 3 pkt 2) i 3) Prezydent Miasta Rybnika zwołuje pierwszą sesję Rady Seniorów.
§ 6. 1. Wygaśnięcie mandatu radnego seniora następuje wskutek:
1) pisemnego zrzeczenia się mandatu,
2) nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych sesjach Rady Seniorów,
3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne,
4) śmierci radnego seniora.
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu radnego seniora, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 1) w jego miejsce
wstępuje osoba, która na spotkaniu, o którym mowa w § 4 ust. 4 otrzymała kolejno najwyższą liczbę głosów.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu radnego seniora, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 2) lub 3) odpowiednio
Rada Miasta Rybnika lub Prezydent Miasta Rybnika wskazuje nową osobę wchodzącą w skład Rady Seniorów.
§ 7. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni seniorzy składają ślubowanie:
„Ślubuję uroczyście obowiązki radnego Rybnickiej Rady Seniorów sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie,
mając na względzie dobro mojego Miasta i reprezentowanych przeze mnie osób starszych”.
§ 8. 1. Radny senior 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 sesji Rady Seniorów.
2. Obowiązkiem radnego seniora jest:
1) aktywne branie udziału w pracach Rady Seniorów, w tym uczestnictwo w sesjach Rady Seniorów,
2) informowanie społeczności lokalnej o działalności Rady Seniorów,
3) przedkładanie Przewodniczącemu Rady Seniorów usprawiedliwień w razie nieobecności na sesji Rady
Seniorów.
§ 9. Radni seniorzy pełnią swoje funkcje społecznie, nie pobierając z tego tytułu diet ani wynagrodzenia.
§ 10. 1. Rada Seniorów obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Seniorów co najmniej
raz na kwartał.
2. Przewodniczący Rady Seniorów zawiadamia radnych seniorów na co najmniej 7 dni przed terminem sesji
o miejscu i godzinie jej rozpoczęcia, podając jednocześnie proponowany porządek obrad.
3. W sesjach 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.
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§ 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 pierwszej sesji Rady Seniorów.
§ 13. 1. Przewodniczący Rady Seniorów:
1) zwołuje sesje Rady Seniorów i przewodniczy obradom,
2) reprezentuje Radę Seniorów na zewnątrz,
3) ustala porządek obrad Rady Seniorów,
4) usprawiedliwia nieobecność radnych seniorów na sesji.
2. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Seniorów jego obowiązki wykonuje Wiceprzewodniczący
Rady Seniorów.
3. Pierwszą sesję Rady Seniorów po wyborach prowadzi najstarszy wiekiem radny senior do czasu wyboru
Przewodniczącego Rady Seniorów.
§ 14. 1. Warunki organizacyjne niezbędne do prawidłowej pracy Rady Seniorów zapewnia Urząd Miasta
Rybnika.
2. Prezydent Miasta Rybnika wskazuje osobę odpowiedzialną za kontakty z Radą Seniorów .
§ 15. Zmiany statutu wprowadzane są w trybie przewidzianym dla jego przyjęcia.

Id: 6B83D226-C169-45F1-99F3-E851E4872113. Podpisany

Strona 3

