UCHWAŁA NR 592/LIV/2017
RADY MIASTA JAROSŁAWIA
z dnia 18 września 2017 r.
w sprawie utworzenia Jarosławskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu
Na podstawie art. 5c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2016.446 z późn. zm.), Rada Miasta Jarosławia uchwala co następuje:
§ 1. Powołuje się Jarosławską Radę Seniorów, zwaną dalej Radą Seniorów.
§ 2. Radzie Seniorów nadaje się statut, który określa tryb wyboru jej członków i zasady jej działania.
§ 3. 1. Rada Seniorów jest organem o charakterze doradczym, inicjatywnym i konsultacyjnym.
2. Siedzibą Rady Seniorów jest miasto Jarosław.
§ 4. Rada Seniorów podejmuje działania w celu integracji jarosławskiego środowiska osób starszych oraz
wzmacniania udziału seniorów w życiu społeczności lokalnej, w szczególności poprzez:
1) inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej seniorów, wzmacniania ich
aktywności obywatelskiej oraz służących ochronie praw i poszanowaniu godności osób w wieku
senioralnym;
2) podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału i czasu seniorów na rzecz inicjatyw
środowiskowych, w tym w zakresie kultury, sportu, rekreacji, edukacji;
3) zapobieganie marginalizacji seniorów oraz przełamywanie stereotypowego postrzegania ich społecznej
roli;
4) współpracę
z władzami
samorządowymi
miasta
Jarosławia
przy
opiniowaniu
i rozstrzyganiu istotnych problemów dotyczących potrzeb i oczekiwań osób w wieku senioralnym, w tym
opiniowanie spraw dotyczących sytuacji seniorów oraz spraw przedłożonych Radzie Seniorów do
zaopiniowania przez Burmistrza i Radę Miasta Jarosławia;
5) zgłaszanie uwag i wniosków do projektów aktów prawa miejscowego przedkładanych Radzie Seniorów
przez Burmistrza oraz Radę Miasta Jarosławia;
6) formułowanie propozycji działań na rzecz osób w wieku senioralnym, w tym do ujęcia
w miejskich planach i programach dotyczących seniorów;
7) określanie potrzeb i doradztwo w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia osób w wieku senioralnym,
pomocy społecznej i usług opiekuńczych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu;
8) współpracę z organizacjami i instytucjami, które zajmują się problemami seniorów;
9) upowszechnianie wiedzy o potrzebach, uprawnieniach i możliwościach osób w wieku senioralnym;
10) upowszechnianie informacji o podejmowanych działaniach na rzecz osób w wieku senioralnym.
§ 5. 1. Rada Seniorów działa na zasadzie kadencyjności.
2. Kadencja członków Rady Seniorów trwa 4 lata, licząc od dnia wyboru

jej członków.

3. Członkowie Rady Seniorów pełnią swoje obowiązki do czasu wyboru nowego składu Rady Seniorów.
§ 6. 1. W skład Rady Seniorów wchodzi 15 osób, które ukończyły 60 rok życia,
są mieszkańcami Jarosławia, złożyły zgodę na kandydowanie do Rady Seniorów i zostały wybrane spośród
kandydatów zgłoszonych przez:
1) podmioty działające na rzecz osób starszych,
2) co najmniej 5 mieszkańców spośród osób uprawnionych do wyboru Rady Seniorów.
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2. Członkowie Rady Seniorów pełnią swoje funkcje społecznie.
§ 7. 1. W celu wybrania członków Rady Seniorów, o których mowa w § 6 ust. 1, Burmistrz Miasta
Jarosławia:
1) ogłasza nabór kandydatów na członków Rady Seniorów, określając termin i sposób zgłaszania
kandydatur,
2) ogłasza listę kandydatur, które mają być poddane głosowaniu,
3) w terminie 30 dni od daty zakończenia zgłaszania kandydatów, przeprowadza wybory członków Rady
Seniorów,
4) ogłasza wyniki wyborów.
2. Informację o terminie i miejscu wyborów, o których mowa w ust. 1 pkt 3, Burmistrz Miasta Jarosławia
zamieszcza na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jarosławia, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na
stronie internetowej Urzędu Miasta Jarosławia.
3. Uprawnionymi do oddania głosu na kandydata do Rady Seniorów są mieszkańcy Jarosławia, którzy
ukończyli 60 rok życia.
4. Wyborów członków Rady dokonuje się w głosowaniu tajnym.
5. Członkami Rady Seniorów w liczbie określonej w § 6 ust. 1 zostają osoby, które uzyskały kolejno
największą liczbę głosów.
6. W przypadku gdy kolejno 15, 16, 17…. kandydat otrzymał taką samą liczbę głosów,
o
wyborze w skład Rady Seniorów decyduje losowanie. Losowanie przeprowadza Burmistrz Miasta
Jarosławia
7. W przypadku braku pełnej liczby kandydatów, liczbowy skład Rady Seniorów może być
niż wskazany w § 6 ust. 1, jednak nie może liczyć mniej niż 10 członków.

mniejszy

§ 8. 1. Pierwsze posiedzenie Rady Seniorów zwołuje Burmistrza Miasta Jarosławia,
2. Pierwsze posiedzenie Rady Seniorów do czasu wyboru jej Przewodniczącego prowadzi Burmistrz
Miasta Jarosławia.
3. Rada Seniorów wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego, zwykłą
większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy składu Rady Seniorów.
4. Przewodniczący Rady Seniorów kieruje jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz, a w szczególności:
1) ustala termin posiedzenia 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.
5. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki wykonuje Zastępca Przewodniczącego.
§ 9. 1. Posiedzenia Rady Seniorów odbywają się co najmniej raz na kwartał.
2. Posiedzenie zwołuje jej Przewodniczący:
1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek pięciu członków Rady Seniorów,
3) na wniosek Burmistrza Miasta Jarosławia lub Przewodniczącego Rady Miasta Jarosławia.
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3. Zwołanie Rady Seniorów następuje w drodze pisemnego zaproszenia, wysyłanego na adres
zamieszkania członka Rady Seniorów, z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem przed dniem posiedzenia
wraz z proponowanym porządkiem obrad. Zawiadomienie można również wysłać na adres e-mail wskazany
przez członka Rady Seniorów.
4. Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół, który powinien zawierać:
1) datę i miejsce posiedzenia,
2) imię i nazwisko osób obecnych na posiedzeniu,
3) porządek obrad,
4) zwięzły opis referowanych spraw oraz oświadczenia złożone do protokołu,
5) przedstawione w trakcie posiedzenia opinie oraz wnioski,
6) wyniki przeprowadzonych głosowań.
5. Protokół podpisuje Przewodniczący i protokolant.
6. Do protokołu załącza się listę obecności na posiedzeniu.
§ 10. 1. Rada Seniorów wyraża swoje stanowiska w formie opinii lub wniosków przyjętych zwykłą
większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.
2. Głosowanie w sprawach omawianych przez Radę Seniorów jest jawne.
3. Na zaproszenie Przewodniczącego, w pracach Rady Seniorów mogą uczestniczyć inne osoby,
niebędące jej członkami.
§ 11. 1. Burmistrz Miasta Jarosławia może wygasić mandat członka
zakończeniem jej kadencji na pisemny wniosek członka Rady Seniorów.

Rady

Seniorów przed

2. W przypadku gdy wygaśniecie mandatu spowoduje zmniejszenie składu osobowego Rady Seniorów
poniżej liczby, o której mowa w § 7 ust. 7, jej skład uzupełnia kandydat, który w wyborach do Rady
Seniorów uzyskał kolejną największą liczbę głosów.
§ 12. Obsługę organizacyjną Rady Seniorów zapewnia Burmistrz Miasta Jarosławia.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady
Miasta Jarosławia
lek.med. Janusz Szkodny
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