UCHWA^A NR XVI/102/19
RADY GMINY WOJCIECHÓW
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie powo^ ania Gminnej Rady Seniorów w Wojciechowie oraz nadania jej statutu
Na podstawie art. 5c ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ^dzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r., poz. 509 z pó ^ n. zm.)— Rada Gminy Wojciechów uchwala, co nast ^puje:
§ 1. Powo^uje si^ Gminn^ Rad^ Seniorów w Wojciechowie.
§ 2. Nadaje si^ statut Gminnej Radzie Seniorów w Wojciechowie, stanowi ^cy za^^cznik do
niniejszej uchwa^y.
§ 3. Wykonanie uchwa ^y powierza si ^ Wójtowi Gminy Wojciechów.
§ 4. Uchwa^a wchodzi w ^ycie po up^ywie 14 dni od dnia og^ oszenia w Dzienniku Urz^ dowym
Województwa Lubelskiego.
PRZEWODNICZ^CY RADY GMINY

Micha^ Sumi^ski
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Za^^cznik do Uchwa ^y Nr XVI/102/19
Rady Gminy Wojciechów
Z dnia 30 grudnia 2019 r.

STATUT GMINNEJ RADY SENIORÓW W WOJCIECHOWIE
Postanowienia ogólne
§1
1. Statut Gminnej Rady Seniorów w Wojciechowie, zwanej dalej Rad ^, okre ^ la cele, struktur^
i kompetencje Rady, a tak^ e tryb powo^ania jej cz^ onków, ich prawa i obowi ^ zki oraz zasady dzia ^ania.
2. Rada reprezentuje ^ rodowisko osób starszych gminy Wojciechów.
3. Rada sk^ada si ^ z osób powy^ ej 60 roku ^ycia zamieszkuj ^ cych na terenie gminy Wojciechów, zwanych
dalej Seniorami.
4. Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy, opiniodawczy oraz inicjatywny w sprawach wa ^ nych dla
Seniorów.
5. Rada dzia ^a na terenie gminy Wojciechów.
6. Wsparcie organizacyjne dla Rady zapewnia Urz ^ d Gminy w Wojciechowie. Wójt Wojciechowa
wyznacza po stronie Urz ^du Opiekuna Rady do bie ^^ cych kontaktów.

Cele dzia^ania Rady
§2
1. G^ównym celem dzia ^ania Rady jest s ^u^enie seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów wobec
organów Gminy oraz pobudzanie aktywno ^ci obywatelskiej osób starszych w spo^eczno ^ci lokalnej.
2. Celami dzia ^ania Rady s ^ równie ^ w szczególno^ci:
a. wspieranie aktywno ^ci osób starszych;
b. prze^amywanie stereotypów na temat Seniorów i staro ^ ci oraz budowanie ich autorytetu w
spo^ecze ^ stwie;
c. wspieranie i upowszechnianie ró ^norodnych form wypoczynku, edukacji seniorów.
3. Rada realizuje swoje cele poprzez:
a. opiniowanie projektów uchwa ^ Rady Gminy przedstawionych Radzie do zaopiniowania;
b. inicjowanie dzia ^a ^ dotycz^cych ^ycia seniorów gminie Wojciechów;
c. monitorowanie potrzeb seniorów;
d. umacnianie mi ^dzypokoleniowych wi ^ zi, wspó^pracy, dialogu pomi ^ dzy generacjami;
e. podejmowanie dzia ^a ^ propaguj ^cych cele Rady;
f. promowanie idei spo ^ecze ^ stwa obywatelskiego;
g. upowszechnianie zasad dzia ^ania samorz^du terytorialnego w ^ ród seniorów;
h. upowszechnianie wiedzy o mo ^ liwo^ciach seniorów, ich potencjale spo ^ecznym, potrzebach i
oczekiwaniach;
i. inspirowanie i koordynowanie inicjatyw seniorów;
j. prowadzenie dzia ^alno ^ci informacyjno-doradczej;
k. organizacj ^ aktywnego uczestnictwa seniorów w ^yciu publicznym;
I. integracj ^ i wspó^ prac^ seniorów na terenie gminy Wojciechów;
m. wspó^prac^ z innymi ^ rodowiskami seniorów na terenie kraju i poza jego granicami.
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Cz^ onkowie Rady i ich wybór
§3
1.

Rada sk^ada si ^ z nie mniej ni ^ 15 i nie wi ^ cej ni ^ 21 cz^ onków, reprezentuj ^cych nie mniej ni ^ 7
ró ^ nych so ^ectw.
2. Cz^onkiem Rady mo ^e by^ osoba, która uko ^ czy^ a 60 lat, mieszka w gminie Wojciechów i wyrazi ^a
pisemn ^ zgod ^ na bycie Cz^ onkiem Rady, wraz z o ^ wiadczeniem o nieskazaniu wyrokiem za
przest^ pstwo pope ^nione umy ^ lnie.
3. Kadencja Rady trwa 3 lata.
4. Kadencyjno ^^ Rady trwa 6 lat.
5. Wójt Gminy Wojciechów og ^asza wybory do Rady pierwszej kadencji nie pó ^ niej ni ^ 30 dni od dnia
wej ^cia w ^ycie uchwa ^ y w sprawie nadania statutu Rady, a do Rady kolejnych kadencji — nie pó ^ niej
ni ^ 30 dni od zako ^ czenia kadencji poprzedniej Rady.
6. Prawo zg ^aszania kandydatów do Rady przys ^uguje:
a. Mieszka ^ com gminy Wojciechów, którzy uko ^ czyli 60 lat, przy czym ka ^dy kandydat do Rady
musi zebra ^ co najmniej 5 podpisów od Seniorów z gminy Wojciechów;
b. Organizacjom spo^ecznym maj ^ cym w celach statutowych dzia ^anie na rzecz Seniorów w
gminie Wojciechów lub mog ^ cym si ^ w praktyce wykaza ^ takimi dzia ^aniami — po 1
przedstawicielu.
7. Ka ^dy kandydat mo ^e zosta ^ zg^oszony tylko przez jeden podmiot w danej kadencji oraz ka ^da osoba
fizyczna mo ^e poprze ^ tylko jednego kandydata do Rady.
8. Kandydaci delegowani przez organizacje spo ^eczne s ^ przyporz ^dkowywani do So^ectw wed ^ ug
swojego miejsca zamieszkania.
9. Je ^ li ^^ czna liczba kandydatów zg^oszonych do Rady:
a. Jest mniejsza ni ^ 15 lub kandydaci reprezentuj ^ mniej ni ^ 7 So^ectw — Wójt Gminy przed ^u ^a
termin zg^aszania kandydatur o 30 dni; je ^ li w drugim terminie nie zg ^osi si ^ wymagana liczba
kandydatów, ponowne wybory Wójt og ^asza po roku;
b. Wynosi nie mniej ni ^ 15 i nie wi ^ cej ni ^ 21 osób oraz kandydaci reprezentuj ^ nie mniej ni ^ 7
ró ^ nych So^ectw — wszyscy kandydaci wchodz ^ do Rady;
c. Jest wi ^ ksza ni ^ 21 — Wójt Gminy zwo ^ uje wszystkich zg ^oszonych kandydatów na spotkanie
wyborcze; na potrzeby g^osowania zostaj ^ sporz^dzone odr^ bne listy kandydatów dla ka ^dego
So^ectwa; kandydaci g^osuj^ obowi ^ zkowo na wszystkie listy z So ^ectw; do Rady wchodzi 21
osób, które otrzyma ^y najwi ^ cej g^osów.
10. Wyniki wyborów do Rady og ^asza Wójt Gminy.
11. Po wyborach Cz ^onków Rady powo ^ uje Wójt Gminy Wojciechów w drodze zarz ^dzenia.
12. Wójt Gminy Wojciechów odwo ^uje Cz^onka Rady przed up ^ywem jego kadencji:
a. na jego wniosek (rezygnacja z cz^onkostwa);
b. w przypadku skazania cz ^onka Rady prawomocnym wyrokiem za przest ^ pstwo pope ^ nione
umy^ lnie,
c. w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecno ^ci na 3 kolejnych posiedzeniach Rady.
13. Je ^ li liczba Cz^onków Rady spadnie poni ^ej 15, a do ko ^ ca kadencji Rady pozosta ^o wi ^ cej ni ^ 3
miesi ^ce, przeprowadza si ^ wybory uzupe ^ niaj ^ce.
14. Wybory uzupe ^ niaj ^ce do Rady przeprowadza si ^ nast^ puj ^ co:
Prawo zg^aszania kandydatów do Rady przys ^ uguje:
a. Mieszka ^ com gminy Wojciechów (danego so ^ectwa dla którego dokonuje si ^ wyborów
uzupe ^ niaj ^ cych kandydata do Rady), którzy uko ^ czyli 60 lat, przy czym ka ^dy kandydat do
Rady musi zebra ^ co najmniej 5 podpisów od Seniorów z gminy Wojciechów;
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b.

Organizacjom spo ^ecznym maj ^ cym w celach statutowych dzia ^anie na rzecz Seniorów w
gminie Wojciechów lub mog ^cym si ^ w praktyce wykaza ^ takimi dzia ^aniami — po 1
przedstawicielu (z danego so ^ectwa)
15. Ka ^dy kandydat mo ^e zosta ^ zg^ oszony tylko przez jeden podmiot w danej kadencji oraz ka ^da osoba
fizyczna mo ^e poprze ^ tylko jednego kandydata do Rady.
16. Kandydaci delegowani przez organizacje spo ^eczne s ^ przyporz ^dkowywani do So^ectw wed ^ug
swojego miejsca zamieszkania.
17. Je ^ li ^^ czna liczba kandydatów zg^oszonych do Rady:
a. Jest mniejsza ni ^ 1 — Wójt Gminy przed ^ u ^a termin zg ^aszania kandydatur o 30 dni; je ^ li w
drugim terminie nie zg ^osi si ^ wymagana liczba kandydatów, ponowne wybory Wójt og ^asza
po roku;
b. Wynosi nie mniej ni ^ 1 i nie wi ^ cej ni ^ 1 osób oraz kandydat reprezentuje dane So^ectwo —
kandydat wchodzi do Rady;
c. Jest wi ^ ksza ni ^ 1 — Wójt Gminy zwo ^uje wszystkich zg ^oszonych kandydatów na spotkanie
wyborcze; na potrzeby g^osowania zostaj ^ sporz ^dzone odr^ bne listy kandydatów dla danego
So^ectwa; do Rady wchodzi 1 osoba, które otrzyma ^a najwi ^ cej g^osów.
18. Wyniki wyborów do Rady og ^asza Wójt Gminy.

Prawa i obowi ^zki Cz^onków Rady
§5
1.

2.

Cz^onek Rady ma prawo:
a. wybiera ^ i by^ wybieranym do organów Rady;
b. g^osu podczas g^osowa ^ na sesjach Rady;
c. zg^asza ^ wnioski, postulaty i inicjatywy zwi ^zane z funkcjonowaniem gminy Wojciechów do
Rady Gminy oraz Wójta, w szczególno ^ci w sprawach dotycz ^cych Seniorów;
d. sk^ada ^ wnioski i zapytania do Przewodnicz ^cego Rady;
e. uzyskiwa ^ wszelkie informacje dotycz ^ce dzia ^alno^ ci Rady;
f. wnioskowa ^ o uzupe ^nienie porz ^dku obrad sesji Rady o spraw ^ , któr^ uwa ^a za piln ^ i
spo ^ecznie uzasadnion ^, zw^aszcza tak^, która wynika z postulatów Seniorów.
Cz^onek Rady ma obowi ^zek:
a. przestrzega ^ Statutu oraz wykonywa ^ uchwa ^y Rady;
b. czynnie i nieodp ^atnie bra ^ udzia ^ w pracach Rady;
c. rzetelnie i sumiennie wykonywa ^ na ^o ^one na niego funkcje, z szacunkiem dla innych i
poczuciem w^asnej godno ^ci;
d. informowa ^ ^ rodowisko lokalne o dzia ^alno ^ci Rady.

Organizacja pracy Rady
§6
1.
2.

3.

Organem Rady jest Prezydium Rady Seniorów zwane dalej Prezydium.
Prezydium sk^ada si ^ z:
a. Przewodnicz^cego Rady Seniorów;
b. 2 Wiceprzewodnicz ^cych;
c. Sekretarza.
Do kompetencji Prezydium nale ^y:
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a. kierowanie bie ^^cymi sprawami Rady;
b. przygotowywanie kalendarza prac Rady;
c. informowanie o dzia ^alno^ci Rady.
4. Rada Seniorów wybiera ze swego grona Przewodnicz ^cego, Wiceprzewodnicz ^ cych oraz Sekretarza
zwyk^^ wi ^ kszo^ci ^ g^osów, w obecno ^ci co najmniej po ^owy jej sk^adu, w g^osowaniu tajnym.
5. Wyboru Prezydium nowo wybrana Rada Seniorów dokonuje na pierwszej sesji.
6. G ^osowanie nad odwo ^aniem Przewodnicz ^cego, Wiceprzewodnicz ^ cych i Sekretarza mo ^e nast^ pi ^
na wniosek co najmniej 1/3 sk ^adu Rady, z ^o ^ony na pi ^ mie do Prezydium nie pó ^ niej ni ^ na 14 dni
przed sesja Rady, na której ma by ^ rozpatrywany. Do odwo ^ania cz^onka Prezydium konieczna jest
bezwzgl ^ dna wi ^ kszo ^^ g^osów.
7. Do kompetencji Przewodnicz ^ cego nale ^y:
a. reprezentowanie Rady na zewn ^trz;
b. ustalanie terminu i porz ^ dku sesji Rady;
c. prowadzenie obrad Rady;
d. organizowanie pracy Prezydium;
e. przedstawianie cz ^onkom Rady rocznego sprawozdania z dzia ^alno ^ci Rady.
8. Z upowa ^ nienia Przewodnicz ^ cego jego obowi ^ zki wykonuje wyznaczony przez niego
Wiceprzewodnicz ^ cy, a w przypadku niewyznaczenia — Wiceprzewodnicz ^ cy najstarszy wiekiem.
9. Do zada ^ Sekretarza nale ^y:
a. prowadzenie dokumentacji Rady;
b. zapewnienie przep^ywu informacji pomi ^ dzy cz^onkami Rady;
c. przygotowywanie i obs^ uga posiedze ^ Rady;
d. sporz^ dzanie uchwa ^, protoko ^ów z sesji Rady Seniorów i posiedze ^ Prezydium.
10. Rada Seniorów spotyka si ^ nie rzadziej ni ^ raz na kwarta ^.
11. Rada podejmuje uchwa ^y poprzez g^osowanie jawne, zwyk^^ wi^ kszo ^ci ^ g^osów, w obecno ^ci co
najmniej po ^owy sk^adu Rady.
12. Rada wyra ^a swoje stanowiska w formie uchwa ^.
13. Posiedzenia Rady zwo ^ uje Przewodnicz^cy z w^asnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 5 cz^onków
Rad Y.
14. W sesjach mog^ uczestniczy^ go ^cie i inne osoby bez prawa g ^osu.
15. Zawiadomienie posiedzeniu Rady oraz porz ^dek obrad dostarcza cz^onkom Rady Sekretarz nie pó ^ niej
ni ^ na 14 dni przed jego terminem za po ^ rednictwem telefonu lub poczty elektronicznej, o ile Cz ^onek
Rady wyrazi^ zgod ^ na tak ^ form ^ powiadomienia.
16. Rada mo ^e kierowa ^ wnioski do Wójta lub do Rady Gminy w szczególno ^ci w sprawach dotycz ^cych
Seniorów.
17. Informacje o posiedzeniach Rady i ich wynikach s ^ publikowane na stronie Urz ^ du Gminy
Wojciechów.
18. Pierwsz ^ sesj ^ Rady zwo ^uje i do czasu powo ^ania Prezydium prowadzi Przewodnicz ^cy Rady Gminy
Wojciechów.
19. Rada mo ^e powo^ywa ^ ze swego grona sta ^e i dora ^ ne komisje, ustalaj^ c przedmiot ich dzia ^ania oraz
sk^ad osobowy.

Postanowienia ko ^ cowe
§7
1.

Zmiany niniejszego Statutu s ^ dokonywane uchwa ^^ Rady Gminy Wojciechów, po zaopiniowaniu tej
zmiany przez Rad ^ .
PRZENVC)DNICZ ^ CY
RADY G ti'Y
mgr in^ . M/cha/ Sumi^ ski
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