
UCHWAŁA NR XXX/195/2016

RADY GMINY LUBIN

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Lubin oraz nadania jej Statutu

Na podstawie art. 5c ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515 i 
1890) Rada Gminy Lubin uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Powołuje się Radę Seniorów Gminy Lubin, zwaną dalej Radą.

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

§ 2. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Lubin

Norbert Grabowski
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           Załącznik do Uchwały Nr XXX/195/2016
               Rady Gminy Lubin 

z dnia 30.03.2016r.

 STATUT RADY SENIORÓW GMINY LUBIN

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:

1) Radzie należy przez to rozumieć Radę Seniorów Gminy Lubin,

2) Wójcie należy przez to rozumieć Wójta Gminy Lubin,

3) Radzie Gminy należy przez to rozumieć Radę Gminy Lubin,

4) Gminie należy przez to rozumieć Gminę Lubin,

5) Ośrodku Kultury należy przez to rozumieć Ośrodek Kultury Gminy Lubin z siedzibą w Księginicach.

§ 2

1. Siedzibą Rady jest Ośrodek Kultury Gminy Lubin w Księginicach.

2. Obszar działania Rady obejmuje obszar Gminy.

3. Obsługę organizacyjną i administracyjną Rady zapewnia Wójt.

§ 3

 Celem działalności  Rady jest  integracja  środowiska  osób starszych,  wzmacnianie  ich  udziału  w życiu
społeczności lokalnej, a także sprzyjanie solidarności międzypokoleniowej w szczególności poprzez:

1)  wspieranie  aktywności  osób  starszych,  a  w  szczególności  aktywności  rekreacyjnej,  edukacyjnej  
i kulturalnej,

2) profilaktykę i promocję zdrowia,

3) zapobieganie wykluczeniu społecznemu,

4) twórcze wykorzystywanie potencjału osób starszych,

5) integrację środowiska osób starszych i reprezentowanie zbiorowych interesów tych osób na zewnątrz,

6) upowszechnianie wiedzy o potrzebach, uprawnieniach i możliwościach osób starszych,

7) przełamywanie stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowanie autorytetu osób starszych.
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Rozdział 2.
TRYB WYBORU CZŁONKÓW RADY

§ 4

1. W skład Rady wchodzi  11 osób.

2. Kadencja członków Rady trwa 4 lata licząc od rozpoczęcia kadencji  Rady Gminy z tym, że pierwsza
kadencja Rady trwa do końca obecnej kadencji Rady Gminy. 

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

4. Powołanie członków Rady powinno nastąpić w ciągu czterech miesięcy od rozpoczęcia kadencji Rady
Gminy, a w przypadku pierwszej Rady nie później niż do 31 lipca 2016r.

5. Prawo zgłaszania kandydatów na członków Rady, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7 przysługuje:

1) grupie co najmniej 15 osób starszych zamieszkałych na terenie Gminy Lubin; 

2) podmiotom działającym na rzecz osób starszych.

6. Grupa mieszkańców, o których mowa w ust. 5 pkt 1 może zgłosić nie więcej niż 4 kandydatów. Zgłoszenia
dokonuje  się  na listach poparcia  zawierających imiona i  nazwiska poszczególnych kandydatów,  miejsce
zamieszkania  oraz  zgodę  kandydata.  Osoby  popierające  kandydatów  na  członków  Rady  podają  imię
i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz składają  podpis.

7. Podmioty działające na rzecz osób starszych, o których mowa w ust. 5 pkt 2 mogą zgłosić nie więcej niż 2
kandydatów  na  listach  poparcia  zawierających:  nazwę  podmiotu  dokonującego  zgłoszenia,  imiona
i nazwiska poszczególnych kandydatów, ich miejsce zamieszkania oraz zgodę kandydatów. Listy poparcia
podpisywane są przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu działającego na rzecz osób
starszych.

8. Prawo zgłaszania po 1 kandydacie na członków Rady przysługuje również Radzie Gminy,  Wójtowi oraz
podmiotowi prowadzącemu Akademię Senioralną Gminy Lubin.

9.  Spośród  zgłoszonych  kandydatów  o  których  mowa  w  ust.  6  i  7  oraz  w  ust.  8  Wójt  powołuje  
na członków Rady:

 1) nie więcej niż 6 osób zgłoszonych przez grupy mieszkańców Gminy, o których mowa w ust. 6,

 2) nie więcej niż 2 osoby zgłoszone przez przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, 
o których mowa w ust. 7,

 3) osobę zgłoszoną przez Radę Gminy,

 4) osobę zgłoszoną przez Wójta,

 5) osobę zgłoszoną przez podmiot prowadzący Akademię Senioralną Gminy Lubin.

10.  W przypadku  wskazania  niewystarczającej  liczby kandydatów na  członków Rady przez  podmioty  
o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2 Wójt może uzupełnić skład Rady spośród mieszkańców Gminy.
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11. W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów, przez podmioty o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2,
niż miejsc przeprowadza się  publiczne losowanie. 

§ 5

Rada  wybiera  ze  swego  grona  Przewodniczącego  i   Zastępcę  Przewodniczącego  w  głosowaniu  tajnym
zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej ¾ składu Rady.

Rozdział 3.
ZASADY DZIAŁANIA RADY

§ 6

1.  Posiedzenia  Rady zwołuje  Przewodniczący,  a  w razie  jego  nieobecności  Zastępca  Przewodniczącego
ustalając porządek obrad.

2. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Wójt z zachowaniem warunków, o których mowa w § 8 Statutu.
Pierwsze  posiedzenie  Rady do  czasu  wyboru  Przewodniczącego  Rady prowadzi  osoba  wskazana  przez
Wójta.

3. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej dwa razy w roku.

§ 7

Do zadań Przewodniczącego Rady należy reprezentowanie Rady na zewnątrz, organizowanie pracy Rady
oraz prowadzenie obrad Rady.

§ 8

1. Członkowie Rady powiadamiani są o terminie i miejscu posiedzenia oraz porządku obrad, co najmniej 7
dni przed terminem posiedzenia. Wraz z zawiadomieniem doręczane są materiały.

2. Powiadomienie może odbyć się drogą pocztową, elektroniczną lub fax-em.

§ 9

1. Rada wyraża swoje stanowisko w formie uchwały.

2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności, co najmniej połowy
składu Rady z zastrzeżeniem §5.

3. Przewodniczący doręcza podjęte na posiedzeniu Rady uchwały Wójtowi.

§ 10

1. Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół zawierający przebieg obrad i wykaz podjętych uchwał.

2. Protokół podpisuje Przewodniczący i protokolant.

3. Do protokołu dołącza się listę obecności członków Rady i osób uczestniczących w posiedzeniu.
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§ 11

1. Odwołanie członka Rady w trakcie kadencji Rady możne nastąpić:

1) na wniosek tego członka,

2) na wniosek podmiotu, który dokonał zgłoszenia tego członka,

3) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na co najmniej trzech kolejnych posiedzeniach Rady.

2.  Skład Rady może być uzupełniony w trakcie kadencji z zachowaniem zasad określonych w §4 Statutu.

Rozdział 4.
Postanowienia końcowe

§ 12

Zmiany Statutu dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego nadania.
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