
UCHWAŁA NR XI/62/2015

RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU

z dnia 9 czerwca 2015 r.

utworzenia Rady Seniorów Gminy Brzesko oraz nadania jej statutu

Na podstawie art. 5c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., 
poz. 594, Dz. U. z 2013 r. poz.645,poz.1318, Dz.U. z 2014 r. poz.379, poz.1072) Rada Miejska w Brzesku 
uchwala, co następuje:

§ 1. 

Tworzy się Radę Seniorów Gminy Brzesko, zwaną dalej Radą Seniorów.

§ 2. 

Nadaje się Statut Rady Seniorów Gminy Brzesko stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska

§ 4. 

1. Uchwała  podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzesku.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od daty jej ogłoszenia w tym Dzienniku.
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Załącznik do Uchwały Nr XI/62/2015

Rady Miejskiej w Brzesku

z dnia 9 czerwca 2015 r.

STATUT
RADY SENIORÓW GMINY BRZESKO

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 

Rada Seniorów podejmuje działania w celu integracji brzeskiego środowiska osób starszych oraz wzmacniania 
udziału seniorów w życiu społeczności lokalnej Gminy Brzesko, 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 organami Gminy Brzesko przy opiniowaniu 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 Brzeska oraz Radę Miejska w Brzesku;

5. formułowanie propozycji dotyczących krótko i długoterminowych działań na rzecz osób w wieku 
senioralnym;

6. określanie potrzeb i doradztwo w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia osób w wieku senioralnym, 
pomocy społecznej i usług opiekuńczych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu;

7. współpracę z organizacjami i instytucjami, które zajmują się problemami seniorów;

8. upowszechnianie wiedzy o potrzebach, uprawnieniach i możliwościach osób w wieku senioralnym;

9. upowszechnianie informacji o podejmowanych działaniach na rzecz osób w wieku senioralnym.

Rozdział 2.
Powoływanie członków, organy i zasady działania

§ 2. 

1. Rada Seniorów działa na zasadzie kadencyjności.

2. Kadencja członków Rady Seniorów trwa 4 lata, z zastrzeżeniem § 9 niniejszego statutu.

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

§ 3. 

1. W skład Rady Seniorów wchodzi 21 osób po ukończeniu 60 –tego roku życia;

2. W skład Rady Seniorów wchodzą osoby desygnowane przez :

1) Rady Sołeckie i Zarządy Osiedli - po 1 przedstawicielu;

2) Uniwersytet Trzeciego Wieku - 1 przedstawiciel;

3) Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów - 1 przedstawiciel;

4) Stowarzyszenie "Rodzina Kolpinga"- 1 przedstawiciel;
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5) Burmistrza Brzeska - 1 przedstawiciel;

6) Radę Miejską w Brzesku - 1 przedstawiciel.

3. Członkowie Rady Seniorów pełnią swoje funkcje społecznie.

§ 4. 

1. Pierwsze posiedzenie nowej kadencji Rady Seniorów zwołuje i prowadzi Burmistrz Brzeska lub osoba przez 
niego upoważniona.

2. Na pierwszym posiedzeniu Rada Seniorów wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i 4 członków 
Prezydium.

3. Prezydium powołuje ze swojego grona 2 –ch zastępców i Sekretarza.

4. Pomiędzy posiedzeniami Rady działa Prezydium, którego posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady oraz 
opracowuje wewnętrzny regulamin pracy Prezydium.

5. Przewodniczący Rady Seniorów kieruje pracami Rady, a w szczególności :

- ustala termin posiedzenia i porządek obrad,

- zwołuje posiedzenia,

- prowadzi obrady,

- reprezentuje Radę Seniorów w kontaktach z innymi podmiotami,

- zaprasza na posiedzenia przedstawicieli organizacji i instytucji, które nie mają swojej reprezentacji w Radzie 
Seniorów,

- utrzymuje stały kontakt z organami gminy.

6. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki wykonuje wyznaczony Zastępca.

§ 5. 

1. Posiedzenia Rady Seniorów odbywają się co najmniej raz w roku.

2. Posiedzenie zwołuje Przewodniczący:

- z własnej inicjatywy,

- na wniosek co najmniej pięciu członków Rady Seniorów,

- na wniosek Burmistrza Brzeska lub Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzesku.

3. Zwołanie Rady Seniorów następuje w drodze pisemnego zaproszenia wysyłanego na adres zamieszkania 
członka rady z siedmiodniowym wyprzedzeniem. Zaproszenie zawiera określenie daty, godziny, miejsca 
posiedzenia oraz proponowany porządek obrad rady.

4. W nadzwyczajnych sytuacjach, zwołanie posiedzenia może nastąpić również w inny sposób, np. 
telefonicznie, mailem itp.

5. Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół, który powinien zawierać:

1) kolejny numer, datę i miejsce posiedzenia,

2) imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu,

3) porządek obrad,

4) streszczenie referowanych spraw oraz oświadczenia złożone do protokołu,

5) opinie oraz wnioski spisane w pełnym brzmieniu,

6) wyniki głosowania.

6. Protokół podpisuje Przewodniczący i protokolant.

7. Do protokołu załącza się listę obecności na posiedzeniu.
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§ 6. 

1. Rada Seniorów wyraża swoje stanowisko w formie opinii, stanowisk lub wniosków przyjętych zwykłą 
większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków rady.

2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

3. Głosowania w sprawach omawianych przez Radę Seniorów są jawne.

4. Na zaproszenie Przewodniczącego, w pracach Rady Seniorów mogą uczestniczyć inne osoby, niebędące jej 
członkami. Jeżeli udział takich osób miałby się wiązać z poniesieniem przez Gminę Brzesko dodatkowych 
kosztów, decyzję w tej sprawie każdorazowo podejmuje Burmistrz Brzeska lub upoważniona przez niego osoba 
obsługująca w jego imieniu Radę Seniorów od strony organizacyjnej.

§ 7. 

1. Burmistrz Brzeska odwołuje członka Rady Seniorów przed zakończeniem kadencji rady, na wniosek Rady 
Seniorów podjętego bezwzględną większością głosów statutowego składu rady.

2. Skład Rady Seniorów jest uzupełniany w trakcie kadencji, z zachowaniem zasad określonych w § 3. statutu.

§ 8. 

Obsługę organizacyjną i administracyjną Rady Seniorów zapewnia Burmistrz Brzeska.

Rozdział 3.
Postanowienia końcowe

§ 9. 

Pierwsza kadencja członków Rady Seniorów trwa do końca kadencji 2014 – 2018 Rady Miejskiej w Brzesku.

§ 10. 

Zmian niniejszego statutu dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego nadania.
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