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UCHWAŁA NR XXIV/188/2016
RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE
z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie powołania Hrubieszowskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu
Na podstawie art. 5c ust. 2, ust. 4 i ust. 5, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Rada Miejska w Hrubieszowie uchwala, co następuje:
§ 1. Tworzy się Hrubieszowską Radę Seniorów.
§ 2. Tryb wyboru członków Hrubieszowskiej Rady Seniorów i zasady jej działania określa statut,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Anna Świstowska
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Załącznik do Uchwały Nr XXIV/188/2016
Rady Miejskiej w Hrubieszowie
z dnia 31 maja 2016 r.
Statut Hrubieszowskiej Rady Seniorów
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Niniejszy Statut określa w szczególności tryb wyboru członków i zasady działania Hrubieszowskiej
Rady Seniorów, zwanej dalej „Radą”.
§ 2. 1. Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny w kwestiach związanych z osobami
starszymi i działaniami podejmowanymi na ich rzecz przez działające w Hrubieszowie instytucje publiczne,
organizacje pozarządowe, uniwersytety trzeciego wieku i kluby seniora.
2. Konsultacyjny charakter Rady wyraża się w szczególności poprzez:
a) wyrażanie opinii o projektach uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących osób starszych lub działań
realizowanych na ich rzecz przez instytucje publiczne,
b) wyrażanie opinii o programie współpracy Miasta Hrubieszowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie dotyczącym osób starszych lub
działań realizowanych na ich rzecz;
3. Doradczy charakter Rady wyraża się w szczególności poprzez:
a) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących osób starszych;
b) analizowanie sytuacji osób starszych oraz rekomendacji działań na rzecz poprawy jakości ich życia.
4. Inicjatywny charakter Rady wyraża się w szczególności poprzez:
a) inicjowanie debaty publicznej na temat sytuacji osób starszych, jakości ich życia i działań podejmowanych
na ich rzecz przez instytucje publiczne oraz inne podmioty,
b) inicjowanie, inspirowanie i realizację, w porozumieniu z instytucjami publicznymi i innymi podmiotami,
wspólnych działań na rzecz osób starszych i poprawienia jakości ich życia.
5. Szczególnymi obszarami zainteresowania Rady są:
a) integrowanie i wspieranie środowisk osób starszych oraz reprezentowanie zbiorowych interesów tych osób
na zewnątrz,
b) zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu seniorów,
c) wspieranie aktywności ludzi starszych,
d) przełamywanie stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowanie ich pozytywnego wizerunku,
e) przyczynianie się do tworzenia infrastruktury społecznej i technicznej przyjaznej seniorom,
f) wspieranie inicjatyw w zakresie informowania i doradztwa dla osób starszych,
g) zabieganie o dostęp do specjalistycznej opieki zdrowotnej, profilaktyki i promocji zdrowia seniorów,
h) wyrównywanie szans do różnych form wypoczynku oraz dostępu do edukacji w tym kształcenia
ustawicznego i kultury.
Rozdział 2.
Tryb wyboru członków Rady
§ 3. 1. Rada Seniorów liczy 10 osób.
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2. Rada Seniorów składa się z przedstawicieli osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających
na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów
prowadzących uniwersytety trzeciego wieku.
3. Kadencja Rady trwa 4 lata licząc od dnia wyborów.
4. Kandydat na członka Rady powinien spełniać łącznie niżej wymienione warunki:
a) wyrazić zgodę na kandydowanie,
b) korzystać z pełni praw obywatelskich,
c) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu.
5. W przypadku zgłoszenia kandydatów w liczbie mniejszej lub równej ilości 10 osób – wszyscy kandydaci
stają się członkami Hrubieszowskiej Rady Seniorów.
6. W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów niż 10 osób przeprowadza się wybory pośrednie –
kandydaci w czasie spotkania, którego termin ustalony zostanie w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Hrubieszowa
wybierają spośród swojego grona 10 reprezentantów w wyborach jawnych a członkami Rady zostają kandydaci
którzy uzyskali największą liczbę głosów.
7. Burmistrz Miasta określa w drodze zarządzenia:
a) wzór zgłoszenia kandydata,
b) termin zgłaszanie kandydatur,
c) termin i miejsce spotkania – w przypadku o którym mowa w ust.2.
8. Skład Osobowy Hrubieszowskiej Rady Seniorów powołuje Burmistrz Miasta Hrubieszowa w drodze
zarządzenia.
Rozdział 3.
Zasady działania Rady
§ 4. 1. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Burmistrz Miasta Hrubieszowa.
2. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera spośród siebie, większością

głosów

w obecności co najmniej połowy składu, Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego.
3. Przewodniczący Rady reprezentuje ją na zewnątrz i kieruje pracami Rady, a w szczególności
zwołuje posiedzenie ustalając termin i porządek obrad oraz prowadzi obrady.
4. W razie nieobecności

Przewodniczącego jego obowiązki wykonuje Zastępca Przewodniczącego.

5. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz na kwartał.
6. Rada działa zgodnie z uchwalonym przez siebie planem.
7. Rada wyraża swoje stanowisko w formie uchwały.
8. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy
składu Rady.
9. Na wniosek Burmistrza Miasta Hrubieszowa Rada Seniorów może wydać opinię.
10. Z przebiegu posiedzenia Rady sporządzany jest protokół.
11. Protokół podpisuje Przewodniczący.
12. Przewodniczący Rady przekazuje uchwały i wnioski Radzie Miejskiej w Hrubieszowie
i Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa.
13. W ramach funkcjonowania Rady istnieje możliwość powołania zespołów eksperckich
oraz zapraszania ekspertów na posiedzenia Rady.
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Rozdział 4.
Postanowienia końcowe
§ 5. 1. Członkowie Rady wykonują swoje czynności nieodpłatnie.
2. Obsługę administracyjno – biurową niezbędną do prawidłowej pracy Rady zapewni Burmistrz Miasta
Hrubieszowa.
§ 6. Zmiany w niniejszym statucie przeprowadza się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

