
UCHWAŁA NR LI/332/14
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania Dzierżoniowskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu

Na podstawie art 5 c ust 2 i ust 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 
594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) uchwala sie co następuje:

§ 1.  Tworzy się Dzierżoniowską Radę Seniorów.

§ 2.  Tryb wyboru członków i zasady jej działania określa Statut, który stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.

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

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej:
A. Bolisęga
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Załącznik do Uchwały Nr LI/332/14

Rady Miejskiej Dzierżoniowa

z dnia 30 czerwca 2014 r.

Statut Dzierżoniowskiej Rady Seniorów

§ 1. Niniejszy statut określa zasady działania Dzierżoniowskiej Rady Seniorów, zwanej dalej "Radą 
Seniorów", oraz tryb wyboru jej członków.

§ 2. Rada Seniorów działa w następujących obszarach:

1) zapobieganie i przełamywanie marginalizacji osób starszych,

2) wspieranie aktywności osób starszych,

3) profilaktyka i promocja zdrowia osób starszych,

4) przełamywanie stereotypów na temat osób 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 Dzierżoniowa w zakresie zadań, których realizacja dotyczy osób starszych,

2) monitorowanie potrzeb osób starszych w Dzierżoniowie oraz ustalanie zadań priorytetowych w tym 
zakresie,

3) wydawanie opinii i formuowanie wniosków, służących rozwojowi działalności na rzecz osób starszych,

4) inicjowanie zadań mających na celu współpracę Dzierżoniowa z osobami starszymi,

5) informowanie lokalnej społeczności o kierunkach działań  na rzecz osób starszych, które podejmowane są 
przez organizacje pozarzadowe i Miasto Dzierżoniów.

§ 4. 1. Rada Seniorów powoływana jest na czas nieokreślony.

2. Skład osobowy Rady Seniorów powołuje w formie zarządzenia Burmistrz Dzierżoniowa.

§ 5. 1. W skład Rady Seniorów wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe działające na 
rzecz starszych mieszkańców Dzierżoniowa.

2. Organizacja pozarządowa może zgłosić tylko jednego kandydata.

3. W skład Rady Seniorów wchodzi również dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej oraz czterech 
przedstawicieli Burmistrza Dzierżoniowa w tym po jednym z Dziennego Domu Pomocy Społecznej oraz 
Środowiskowego Domu Samopomocy.

4. Rada Seniorów na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona przewodniczącego, zastępcę 
przewodniczącego oraz sekretarza dokonując głosowania jawnego na przedstwionych kandydatów.

5. Do kompetencji przewodniczącego należy kierowanie pracami Rady Seniorów a w razie jego 
nieobecności pracami kieruje zastępca.

6. Członkowie Rady Seniorów pełnią swoje funkcje społecznie.

§ 6. 1. Decyzje Rady Seniorówpodejnowane są w postaci uchwał, stanowisk i opinii.

2. Decyzje zapadają większością głosów.

3. W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos Przewodniczacego Rady.

§ 7. Odwołanie członka w Radzie Seniorów następuje:

1) na pisemny wniosek członka,
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2) na wniosek organizacji pozarządowej, która zgłaszała kandydaturę,

3) w przypadku skazania członka Rady Seniorów prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne,

4) jeżeli stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków członka Rady z powodu choroby stwierdzonej 
orzeczeniem lekarskim,

5) w przypadku jego śmierci.

§ 8. 1. Rada Seniorów pracuje na posiedzeniach.

2. Członkowie Rady Seniorów powiadamiani są o planowanym posiedzeniu co najmniej na 7 dni przed 
planowanym terminem.

3. W szczególnych przypadkach termin określony w pkt. 2 może ulec skróceniu do 2 dni roboczych.

4. Posiedzenie Rady Seniorów uznaje się za ważne jeżeli uczestniczy w nim przynajmniej połowa ogólnej 
liczby członków.

5. Posiedzenia Rady Seniorów odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

6. Z posiedzeń Rady Seniorów sporządzany jest protokół.

7. Obsługę działania Rady Seniorów prowadzi Wydział Infrastruktury Społecznej Urzędu Miasta 
w Dzierżoniowie.
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