
 

 

UCHWAŁA NR VII/129/2015 

RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU 

z dnia 23 czerwca 2015 roku 

w sprawie: powołania Gminnej Rady Seniorów w Olkuszu 

 Na podstawie art.5 c ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013. poz. 

594 z póź. zm/  - Rada Miejska 

uchwala: 

§ 1. W celu zapewnienia osobom starszym wpływu na sprawy dotyczące lokalnej społeczności, powołuje się 
Gminną Radę Seniorów w Olkuszu. 

§ 2. Nadaje się Statut Gminnej  Rady Seniorów w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały. 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Olkusz. 

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

Małopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady  

Małgorzata Bień

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 7 lipca 2015 r.

Poz. 4174



Załącznik do Uchwały Nr VII/129/2015 Rady Miejskiej 

w Olkuszu 

z dnia 23 czerwca 2015 r. 

STATUT 
Gminnej Rady Seniorów w Olkuszu 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Statut Gminnej Rady Seniorów w Olkuszu, zwany dalej Statutem, określa tryb wyboru i powoływania 

członków Rady oraz zasady działania Rady. 

§ 2. Ilekroć w Statucie jest mowa o: 

1. ustawie – należy przez to rozumieć  ustawę o samorządzie gminnym, 

2. środowiskach senioralnych – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których 

mowa w art.3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na rzecz 

seniorów na terenie Miasta i Gminy Olkusz  oraz stowarzyszenia zwykłe, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Zarządy 

Osiedli, Kluby Seniora, Rady Sołeckie, 

3. seniorach – należy przez to rozumieć mieszkańców Olkusza powyżej 60 roku życia, 

4. Radzie Seniorów – należy przez to rozumieć Gminną Radę Seniorów w Olkuszu, powołaną zgodnie 

z art. 5c ustawy, 

5. Burmistrzu – należy przez to rozmieć Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, 

6. Radzie Miejskiej – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Olkuszu. 

§ 3. Głównym celem Gminnej Rady Seniorów jest reprezentowanie interesów i potrzeb seniorów 

zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Olkusz. 

§ 4. Gminna Rada Seniorów jest zespołem o charakterze doradczym, konsultacyjnym i inicjatywnym, który 

w oparciu o wiedzę i doświadczenia osób starszych współpracuje z władzami Miasta Olkusza w następujących 

obszarach: 

1. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu seniorów, 

2. Wspieranie aktywności seniorów, 

3. Mieszkalnictwo dla seniorów, 

4. Profilaktyka i promocja zdrowia seniorów, 

5. Przełamywanie stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowanie ich autorytetu pozytywnego 

społecznego wizerunku, 

6. Rozwój form wypoczynku, dostęp do edukacji i kultury. 

Rozdział 2. 

Zadania Rady Seniorów 

§ 5. Do zadań Rady Seniorów należy: 

1. Współpraca z władzami Miasta  przy rozstrzyganiu o istotnych oczekiwaniach i potrzebach seniorów, 

2. Przedstawianie propozycji w zakresie ustalania priorytetowych zadań oraz inicjowanie działań na rzecz 

seniorów, 

3. Wydawanie opinii i formułowanie wniosków służących rozwojowi działalności na rzecz seniorów, 

4. Opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących problemów seniorów, 

5. Inicjowanie działań mających na celu upowszechnianie współpracy Miasta i Gminy Olkusz ze 

środowiskiem senioralnym, 

6. Informowanie społeczności lokalnej o działaniach podejmowanych na rzecz środowiska seniorów, 
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7. Dążenie do odtworzenia i umocnienia międzypokoleniowych więzi społecznych, 

8. Upowszechnienie wiedzy o potrzebach i prawach seniorów. 

Rozdział 3. 

Tryb wyboru i powoływania członków Gminnej Rady Seniorów 

§ 6. 1. Kadencja Rady Seniorów trwa 4 lata od momentu opublikowania zarządzenia o składzie osobowym 

każdorazowej kadencji Rady Seniorów, o którym mowa w § 9. 

2. Radę Seniorów w liczbie 14 członków tworzą: 

1) trzej przedstawiciele Rady Miejskiej, 

2) trzej przedstawiciele Burmistrza, 

3) ośmiu przedstawicieli środowisk senioralnych. 

3. Przedstawicieli Rady Miejskiej wyznacza Rada Miejska w formie uchwały. Uchwałę zawierającą imienny 

wykaz przedstawicieli Przewodniczący Rady Miejskiej przekazuje niezwłocznie Burmistrzowi. 

4. Przedstawicieli Burmistrza wyznacza Burmistrz w formie zarządzenia. 

5. Wybór członków Rady Seniorów, reprezentujących środowiska senioralne następuje spośród kandydatów 

zgłoszonych Burmistrzowi przez środowiska senioralne zgodnie z § 7 i § 8 niniejszego Statutu. 

§ 7. 1. Ogłoszenie Burmistrza o naborze kandydatów na członków Rady Seniorów wybieranych przez 

środowiska senioralne, zawierające szczegółowe informacje na temat naboru, zamieszcza się na stronie 

internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu. 

2. Każde ze środowisk senioralnych ma prawo do zgłoszenia nie więcej niż dwóch kandydatów na członków 

do Rady Seniorów. 

3. Środowiska senioralne dokonują zgłoszenia kandydatów na członków Rady Seniorów poprzez 

dostarczenie Burmistrzowi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, o którym mowa w ust.2, karty zgłoszeniowej 

,która jest załącznikiem do tego ogłoszenia. 

4. Karta zgłoszeniowa powinna zawierać: 

1) nazwę i siedzibę  zgłaszającego środowiska senioralnego, 

2) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze bądź ewidencji organizacji zgłaszającej, 

3) numer telefonu i adres e-mail zgłaszającego środowiska senioralnego, 

4) imię i nazwisko kandydata na członka Rady, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail, 

5) krótki opis doświadczeń, w tym osiągnięć i kompetencji kandydata, które przydatne będą w pracy Rady, 

6) krótkie uzasadnienie zgłoszenia kandydata do udziału w pracach Rady Seniorów. 

5. Do karty zgłoszeniowej środowisko senioralne dokonujące zgłoszenia kandydatów na członków Rady 

Seniorów dołącza: 

1) oświadczenie kandydata na członka Rady Seniorów o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych, 

2) oświadczenie kandydata na członka Rady Seniorów o niekaralności za przestępstwo umyślne. 

6. Listę imienną osób, których kandydatury zostały zgłoszone wraz z nazwą zgłaszającego środowiska 

senioralnego i krótkim opisem doświadczenia i umiejętności każdego kandydata  na członka Rady, zamieszcza 

się na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta 

i Gminy w Olkuszu, do czasu powołania Rady Seniorów. 

§ 8. 1. Seniorzy będący przedstawicielami środowisk senioralnych wybierani są na spotkaniu Burmistrza 

z seniorami, będącymi mieszkańcami Miasta i Gminy Olkusz. Seniorzy wyznaczają Przewodniczącego spotkania 

i Protokolanta. 

2. Burmistrz ogłasza informację o możliwości uczestnictwa oraz terminie spotkania: 

a) na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, 
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b) w lokalnej prasie, 

c) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Olkusz. 

3. Do Rady Seniorów wchodzi 8 kandydatów, którzy otrzymali w głosowaniu największą liczbę głosów. 

4. W przypadku równej ilości głosów decyduje losowanie. 

5. Ze spotkania sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący spotkania i Protokolant. 

6. Wyniki głosowania uwzględniające ilość oddanych głosów na poszczególnych kandydatów oraz 

informacje o tym, którzy kandydaci weszli w skład Rady, Burmistrz ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej 

Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu oraz na stronie internetowej Urzędu w terminie 7 dni od daty zakończenia 

głosowania. 

§ 9. Skład osobowy Rady Seniorów, po wyznaczeniu członków Rady Seniorów przez Radę Miejską, 
Burmistrza i środowiska senioralne, ogłasza Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz w drodze zarządzenia. 

Rozdział 4. 
Organizacja i tryb działania Rady Seniorów 

§ 10. 1. Rada Seniorów na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona w głosowaniu jawnym, zwykłą 
większością głosów Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. 

2. Pracami Rady Seniorów kieruje Przewodniczący Rady Seniorów, a w czasie jego nieobecności 

Wiceprzewodniczący Rady Seniorów. 

3. Do zadań Przewodniczącego Rady Seniorów należy: 

a) reprezentowanie Rady Seniorów, 

b) ustalenie terminów posiedzeń, 

c) zwoływanie posiedzeń, 

d) prowadzenie obrad, 

e) ustalenie porządku obrad z uwzględnieniem jego charakteru i rodzaju spraw przewidzianych do rozpatrzenia, 

f) zapraszanie na posiedzenia Rady przedstawicieli organizacji i instytucji, które nie mają swojej reprezentacji 

w Radzie. 

4. Do zadań Sekretarza Rady należy w szczególności: 

a) przedstawienie propozycji działań w sprawach organizacyjnych, 

b) organizowanie spraw proceduralnych oraz przepływu informacji w związku z działalnością Rady, 

c) przygotowanie dokumentów na posiedzenia Rady, 

d) zawiadamianie o terminach posiedzeń Rady, 

e) wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę, 

f) sporządzanie protokołu z posiedzeń Rady. 

§ 11. 1. Rada Seniorów obraduje na posiedzeniach jawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu, 

zwoływanych z własnej inicjatywy przez Przewodniczącego Rady Seniorów lub na wniosek co najmniej 1/3 

składu Rady lub na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz. 

2. Posiedzenia Rady Seniorów odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy 

miesiące. 

3. O terminach posiedzeń oraz porządku obrad Rady Seniorów, członkowie zawiadamiani są co najmniej 

14 dni przed planowanym posiedzeniem. 

4. Rada Seniorów wnioski, stanowiska, ustalenia i opinie podejmuje w formie uchwał, zwykłą większością 
głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady Seniorów. Przy równej liczbie głosów uchwała 

nie zostaje podjęta. 

5. W przypadku braku kworum, prowadzący posiedzenie wyznacza nowy termin posiedzenia Rady Seniorów. 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 4 – Poz. 4174



6. Rada Seniorów może tworzyć Zespoły Problemowe spośród swoich członków oraz podmiotów 

działających na rzecz osób starszych, a w szczególności organizacji pozarządowych  oraz podmiotów 

prowadzących uniwersytety trzeciego wieku. 

7. Uchwała o powołaniu zespołu problemowego określa zadania zespołu oraz jego skład osobowy. 

§ 12. 1. Odwołanie członka Rady Seniorów następuje w trybie właściwym dla ich powołania (wyznaczenia). 

2. Odwołanie członka Rady Seniorów następuje w szczególności: 

a) wskutek rezygnacji członka Rady Seniorów, 

b) w przypadku skazania go prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie. 

§ 13. Członkowie Rady Seniorów biorą udział w jej pracach nieodpłatnie. 

Rozdział 5. 
Postanowienia końcowe 

§ 14. Zmiany niniejszego Statutu mogą być dokonane w trybie przewidzianym dla jego nadania. 
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