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UCHWAŁA NR VII/59/2019
RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE
z dnia 26 kwietnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę 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 2019 r. poz. 506) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXIV/188/2016 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie
powołania Hrubieszowskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2016 r.
poz. 2372) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. 1. Rada Seniorów liczy 25 osób.
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 25 osób - wszyscy
kandydaci stają się członkami Hrubieszowskiej Rady Seniorów.
6. W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów niż 25 osób przeprowadza się wybory
pośrednie - kandydaci w czasie spotkania, którego termin ustalony zostanie w Zarządzeniu Burmistrza
Miasta Hrubieszowa wybierają spośród swojego grona 25 reprezentantów w wyborach jawnych
a członkami Rady zostają kandydaci którzy uzyskali największą liczbę głosów.
7. W przypadku zwiększenia liczebności Rady w trakcie kadencji, dokonuje się uzupełnienia składu
Rady do końca kadencji. § 5 i 6 stosuje się odpowiednio.
8. 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.
9. Skład Osobowy Hrubieszowskiej Rady Seniorów powołuje Burmistrz Miasta Hrubieszowa
w drodze zarządzenia.”.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego.
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