Projekt
z dnia ....................................... Zatwierdzony przez
Burmistrza Dzierżoniowa

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania Dzierżoniowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

Na podstawie art. 5c ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r.
poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948, z 2017 r. poz. 730 i poz. 935), uchwala się, 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. Traci moc Uchwała nr LI/332/14 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie
powołania Dzierżoniowskiej Rady Seniorów (Dz.Urz. Woj. Dol. z 2014 r. poz. 3164).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
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Załącznik do Uchwały Nr ....................
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 26 czerwca 2017 r.
Statut Dzierżoniowskiej Rady Seniorów

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Statut Dzierżoniowskiej Rady Seniorów, zwany dalej „statutem”, określa tryb wyboru Członków Rady
Seniorów oraz zasady jej działania.
§ 2. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:
1) Radzie Seniorów - należy przez to rozumieć Dzierżoniowską Radę Seniorów,
2) Przewodniczącym Rady - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Dzierżoniowskiej Rady Seniorów,
3) Wiceprzewodniczącym Rady - należy przez to rozumieć Wiceprzewodniczącego Dzierżoniowskiej Rady
Seniorów,
4) Członku Rady - należy przez to rozumieć Członka Dzierżoniowskiej Rady Seniorów,
5) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Dzierżoniowa,
6) mieszkańcach gminy – należy przez to rozumieć będące przedstawicielami seniorów, osoby posiadające
czynne prawo wyborcze w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego
w rozumieniu ustawy kodeks wyborczy.
§ 3. Siedzibą Dzierżoniowskiej Rady Seniorów jest Urząd Miasta w Dzierżoniowie.
§ 4. Obszar działania Rady Seniorów obejmuje obszar Gminy Miejskiej Dzierżoniów.
§ 5. Warunki organizacyjne niezbędne do prawidłowej pracy Rady Seniorów zapewnia Burmistrz.
Rozdział 2.
CELE I ZADANIA
§ 6. 1. Rada Seniorów zrzesza osoby fizyczne będące przedstawicielami środowiska seniorów oraz
przedstawicieli podmiotów działających na rzec seniorów.
2. Rada Seniorów jest podmiotem o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym dla organów
Gminy Miejskiej Dzierżoniów.
3. Celem działania Rady Seniorów jest służenie środowiskom seniorów poprzez reprezentowanie ich
interesów wobec władz samorządowych.
§ 7. Rada Seniorów działa w następujących obszarach:
1) zapobieganie i przełamywanie marginalizacji seniorów,
2) wspieranie aktywności seniorów,
3) profilaktyka i promocja zdrowia seniorów,
4) przełamywanie stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowanie ich autorytetu,
5) rozwój form wypoczynku, dostępu do edukacji i kultury dla seniorów,
6) analiza przedsięwzięć gminy na rzecz seniorów.
§ 8. Do zadań Rady Seniorów należy:
1) współpraca z władzami Miasta Dzierżoniowa w zakresie zadań, których realizacja dotyczy seniorów,
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2) formułowanie propozycji w zakresie ustalania priorytetowych działań krótko- i długoterminowych na rzecz
osób w wieku senioralnym;
3) monitorowanie potrzeb seniorów w Dzierżoniowie oraz ustalanie zadań priorytetowych w tym zakresie,
4) upowszechnianie wiedzy o możliwościach seniorów, ich potencjale społecznym, potrzebach
i oczekiwaniach w kontekście realnego wpływu na decyzje podejmowane przez władze lokalne, w zakresie
usług oferowanych z myślą o seniorach,
4) wydawanie opinii i formułowanie wniosków, służących rozwojowi działalności na rzecz seniorów,
5) inicjowanie zadań mających na celu współpracę miasta Dzierżoniowa z seniorami,
6) informowanie lokalnej społeczności o kierunkach działań na rzecz seniorów, które podejmowane są przez
organizacje pozarządowe i miasto Dzierżoniów.
Rozdział 3.
TRYB WYBORU CZŁONKÓW RADY
§ 9. 1. Rada Seniorów działa na zasadzie kadencyjności.
2. Kadencja Rady Seniorów trwa 4 lata, z zastrzeżeniem § 17 niniejszego statutu.
§ 10. 1. W skład Rady Seniorów wchodzi do 18 Członków Rady.
2. Prawo zgłaszania kandydatów na członków Rady Seniorów, z zastrzeżeniem ust. 5 w liczbie do:
1) 1 osoby będącej mieszkańcem Dzierżoniowa, wskazuje Uniwersytet Trzeciego Wieku, zwany dalej
„uniwersytetem”, w sposób ustalony przez zarząd uniwersytetu,
2) 2 osób będących przedstawicielami seniorów i będących mieszkańcami Dzierżoniowa, przysługuje grupie
co najmniej 10 mieszkańców gminy w ramach listy poparcia, z zastrzeżeniem ust. 3,
3) 9 osób będących mieszkańcami Dzierżoniowa, przysługuje przedstawicielom podmiotów działającym na
rzecz seniorów – organizacjom pozarządowym, legitymującym się pisemnym pełnomocnictwem tychże
podmiotów, w tym każda z organizacji może zgłosić tylko jednego kandydata, z zastrzeżeniem ust. 4.
3. Senior posiadający miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów może udzielić
poparcia nie więcej niż jednemu kandydatowi Rady. Udzielenie poparcia przez tą samą osobę więcej niż
jednemu kandydatowi do Rady skutkować będzie nieuwzględnieniem głosu poparcia tej osoby przy wszystkich
zgłoszonych kandydatach. Poparcie jest udzielane poprzez złożenie podpisu pod formularzem zgłoszeniowym
kandydata do Rady.
4. Organizacja pozarządowa działająca na rzecz seniorów może zgłosić swojego kandydata do Rady spośród
swoich członków lub innych mieszkańców Gminy.
5. W skład Rady Seniorów wchodzi również dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej Dzierżoniowa oraz
czterech przedstawicieli Burmistrza, a tym po jednym z Dziennego Domu Senior+ oraz Środowiskowego Domu
Samopomocy.
6. Burmistrz ogłasza nabór kandydatów do Rady oraz określa wzór formularza zgłoszeniowego, a także
ustala termin zgłaszania kandydatów do Rady.
7. Burmistrz ogłasza informację o możliwościach zgłaszania kandydatów na członków Rady Seniorów,
w następujący sposób:
1) na stronie internetowej Urzędu Miasta w Dzierżoniowie,
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Dzierżoniowie.
8. Warunkiem niezbędnym do prawidłowego zgłoszenia jest dokonanie złożenia formularza zgłoszeniowego
w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Zgłoszenia złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
9. Zgłoszenia kandydatów do Rady podlegają weryfikacji formalnej dokonywanej przez Burmistrza.
Weryfikacja polega na sprawdzeniu kompletności i poprawności formularzy zgłoszeniowych.
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10. W przypadku, gdy zgłoszenie nie spełnia warunków, Burmistrz wzywa do usunięcia zauważonych
braków w terminie do 7 dni od dnia doręczenia wezwania. W przypadku nieusunięcia braków w terminie,
zgłoszenie nie podlega dalszemu rozpatrzeniu.
11. W przypadku zgłoszenia większej, niż dopuszczalna liczba kandydatów, decyzję w sprawie wyboru
podejmuje Burmistrz.
12. W przypadku zgłoszenia przez organizacje pozarządowe lub uniwersytet mniejszej niż określona
w ust. 2 pkt.1 i 3, liczby kandydatów, statutowy skład Rady Seniorów uzupełnia Burmistrz spośród pozostałych
zgłoszonych kandydatur na członków Rady Seniorów będących mieszkańcami gminy zgodnie z zasadą
wyrażoną w ust. 2 pkt. 2.
13. W przypadku gdy procedura wyboru zgodnie z ust. 12 nie wyłoni kandydatów w związku z brakiem
odpowiedniej liczby zgłoszeń kandydatur spośród mieszkańców gminy, Burmistrz wyznacza dodatkowy
siedmiodniowy termin zgłaszania kandydatów do Rady. Procedura jest powtarzana do czasu uzupełnienia
całego składu Rady.
14. Członkowie Rady powoływani są zarządzeniem Burmistrza.
15. Burmistrz podaje do publicznej wiadomości zarządzenie o powołaniu Członków Rady Seniorów
w terminie do 1 miesiąca po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do Rady Seniorów.
16. Pierwsze posiedzenie nowo wybranych Członków Rady zwołuje Burmistrz w terminie do miesiąca od
ogłoszenia informacji o składzie osobowym Rady Seniorów.
17. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie i za udział w pracach Rady Seniorów oraz
posiedzeniach nie przysługuje im wynagrodzenie, ani rekompensata za utracone zarobki.
Rozdział 4.
ORGANY RADY SENIORÓW
§ 11. 1. Na pierwszym posiedzeniu Rada Seniorów wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady,
Wiceprzewodniczącego Rady oraz Sekretarza Rady zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy Członków Rady, w głosowaniu jawnym.
2. Do czasu wyboru Przewodniczącego posiedzenie prowadzi Burmistrz lub jego przedstawiciel.
3. Przewodniczący Rady kieruje jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz, w tym:
1) ustala terminy posiedzeń i porządek obrad,
2) zwołuje posiedzenia,
3) prowadzi obrady,
4) reprezentuje Radę Seniorów w kontaktach z innymi podmiotami,
5) zaprasza na posiedzenia przedstawicieli organizacji i instytucji, które nie mają swojej reprezentacji
w Radzie Seniorów.
4. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady
wykonuje Wiceprzewodniczący Rady lub wyznaczony przedstawiciel.

zadania

Przewodniczącego

Rady

5. Odwołanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego Rady i Sekretarza Rady następuje na wniosek co
najmniej sześciu Członków Rady w trybie określonym w ust.1.
6. W przypadku odwołania Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza w trakcie trwania
kadencji, na najbliższym posiedzeniu Rady dokonuje się ich wyboru na zasadzie określonej w ust. 1.
Rozdział 5.
ZASADY DZIAŁANIA
§ 12. 1. Rada Seniorów obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady
z częstotliwością konieczną do wykonywania zadań Rady Seniorów, przynajmniej raz na kwartał
z zastrzeżeniem ust.
.
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2. Posiedzenie Rady może zostać zwołane na pisemny wniosek przynajmniej 3 członków Rady w terminie
do 14 dni od dnia złożenia wniosku.
3. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady Seniorów w celu rozpatrzenia spraw zgłoszonych przez
członków rady, osoby nie będące członami Rady, a także w celu wyrażenia przez Radę opinii w sprawach
przedstawionych jej przez przedstawicieli władz samorządowych.
4. O posiedzeniu Rady Seniorów należy zawiadomić Członków Rady, co najmniej 7 dni przed jej
planowanym terminem. W zawiadomieniu o posiedzeniu podaje się termin i miejsce posiedzenia oraz
proponowany porządek obrad, a także inne niezbędne do odbycia się posiedzenia materiały.
5. Na pisemny wniosek Burmistrza lub Przewodniczącego Rady Miejskiej Dzierżoniowa zwołuje się
posiedzenie Rady w celu omówienia i zaopiniowania przedłożonych dokumentów, w terminie do 14 dni od dnia
złożenia wniosku.
6. Burmistrz kierując sprawę pod obrady Rady może wskazać termin jej rozpatrzenia. Brak odpowiedzi
Rady w terminie określonym przez Burmistrza uznaje się za rezygnację z prawa do wydania opinii lub za brak
zastrzeżeń do treści aktu normatywnego przedłożonego do konsultacji.
7. Obsługę organizacyjno - techniczną Rady Seniorów zapewnia Wydział Infrastruktury Społecznej Urzędu
Miasta w Dzierżoniowie.
§ 13. 1. Decyzje Rady podejmowane są w postaci uchwał, stanowisk i opinii.
2. Uchwały Rady podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co
najmniej połowy składu Rady. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego, a w razie
jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady.
3. Uchwała Rady powinna zawierać:
1) numer,
2) datę,
3) tytuł,
4) treść merytoryczną,
5) wyniki głosowania,
6) podpis Przewodniczącego oraz Sekretarza.
4. Głosowanie w sprawach omawianych przez Radę Seniorów jest jawne.
§ 14. 1. Przewodniczący Rady podejmuje decyzję o przerwaniu posiedzenia w przypadku stwierdzenia
braku połowy składu Rady Seniorów.
2. Przewodniczący Rady ustala dzień i godzinę wznowienia posiedzenia, przy czym nie może się ono odbyć
w terminie dłuższym niż 10 dni od daty jego przerwania.
§ 15. 1. Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół stanowiący urzędowy zapis przebiegu obrad
i podejmowanych rozstrzygnięć. Do protokołu dołącza się listę obecności Członków Rady.
2. Protokół z posiedzenia podpisuje Przewodniczący Rady oraz protokolant.
3. Członek Rady ma prawo dołączyć do protokołu swoje wystąpienie na piśmie.
§ 16. 1. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Seniorów może nastąpić:
1) wskutek złożenia pisemnej rezygnacji,
2) na wniosek podmiotu reprezentowanego przez tego Członka Rady,
3) w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie,
4) w przypadku ujawnienia okoliczności mogących poddać wątpliwość wiarygodność Członka Rady,
niezbędną do wypełniania statutowych zadań,
5) w razie śmierci.
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2. Burmistrz może uzupełnić skład Rady Seniorów w trakcie trwania kadencji, z zachowaniem zasad
określonych w § 10 niniejszego statutu.
Rozdział 6.
Postanowienia końcowe
§ 17. Kadencja Rady Seniorów rozpoczyna się i kończy wraz z kadencją Rady Miejskiej Dzierżoniowa.
§ 18. Rada Seniorów przedkłada Radzie Miejskiej Dzierżoniowa sprawozdanie roczne ze swojej
działalności w terminie do końca lutego następnego roku.
§ 19. Zmian niniejszego statutu dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego nadania.
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Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie powołania Dzierżoniowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu
1. Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały.
Podjęcie uchwały ma na celu powołanie Dzierżoniowskiej Rady Seniorów i nadanie jej Statutu.
2. Aktualny stan faktyczny i prawny.
Na mocy Uchwały Nr LI/332/14 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 30 czerwca 2014 r. została
powołana Dzierżoniowska Rada Seniorów oraz został nadany jej Statut. Podjęcie przedmiotowej uchwały
było możliwe dzięki wprowadzonemu do ustawy o samorządzie gminnym art. 5c, który stał się podstawą
powołania podmiotu konsultacyjno-doradczo-inicjatywnego stanowiącego płaszczyznę wymiany informacji
pomiędzy środowiskami senioralnymi, a samorządem. Zgodnie z zapisami ustawowymi oraz statutem
w skład Dzierżoniowskiej Rady Seniorów weszli przedstawiciele podmiotów działających na rzecz
Seniorów, w szczególności przedstawiciele organizacji pozarządowych,
podmiotu prowadzącego
uniwersytet trzeciego wieku oraz gminnych jednostek organizacyjnych działających na rzecz Seniorów.
Podjęcie uchwały wynikało ze zdiagnozowanych potrzeb będących wynikiem zmian demograficznych
w Mieście. Dzierżoniów jest miastem, w którym systematycznie zwiększa się liczba i udział osób starszych
w ogólnej liczbie mieszkańców. Obecnie proces starzenia się jest jednym z ważniejszych problemów
społecznych. Tendencja ta powoduje, że mieszkańcy Dzierżoniowa tworzą populację „starą demograficznie”.
Przemodelowanie struktury wieku ludności Dzierżoniowa, które następuje, wymaga realizacji nowych zadań
w obszarze społecznym miasta, stąd wyniknęła potrzeba powołania podmiotu reprezentującego interesy
środowiska senioralnego.
3. Różnice pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym.
W przyjmowanej uchwale rozszerzono i uszczegółowiono zapisy dotyczące trybu wyboru członków Rady
i zasady jej działania, dążąc do wykorzystania potencjału organizacji, podmiotów i osób działających na
rzecz Seniorów, a także zapewniono sprawny sposób wyboru członków rady. W projekcie uchwały znalazły
się zapisy umożliwiające dobór członków Rady spośród przedstawicieli społeczeństwa, dzięki czemu
zapewniono pełną partycypację społeczną poprzez umożliwienie kandydowania do Rady przez mieszkańców
Dzierżoniowa.
Statut został podzielony na działy zapewniające jej czytelność oraz wprowadzono szczegółowe zapisy
opisujące procedurę i tryb wyboru członków Rady, jej strukturę organizacyjną i kompetencje prezydium
Rady oraz zasady działania Rady w chwili procedowania na posiedzeniach. Nowością jest także
wprowadzenie kadencyjności Rady na okres czteroletni.
Ponadto przedmiotowa uchwała poddana została konsultacji społecznej w środowisku senioralnym
podczas posiedzenia Dzierżoniowskiej Rady Seniorów i uzyskała pozytywną opinię.
4. Konsekwencje finansowe dla budżetu miasta.
W budżecie Miasta na 2017 r. zaplanowano środki w dziale 852-85295-4300 na realizację zadania
„Dzierżoniowska Rada Seniorów" na działalność związaną z funkcjonowaniem Rady i realizacji zadań
statutowych. Dodatkowo zaplanowane zostały środki na realizację zadań Rady związane z funkcjonowaniem
Karty Seniora (3.000 zł), organizacji Dnia Seniora (1000 zł) oraz zapewnienia badań profilaktycznych
Seniorom w wysokości 3.000 zł.
5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych.
1) Wewnętrzni: Wydział Infrastruktury Społecznej.
2) Zewnętrzni: Wojewoda Dolnośląski.
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