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Poz. 6392
UCHWAŁA NR VIII/98/15
RADY GMINY WIŚNIOWA
z dnia 28 października 2015 roku

w sprawie: utworzenia Gminnej Rady Seniorów w Wiśniowej
Na podstawie art. 5c ust. 1-5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.:
Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), Rada Gminy Wiśniowa uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Tworzy się Gminną Radę Seniorów w Wiśniowej.
2. Gminnej Radzie Seniorów nadaje się statut, określający tryb wyboru, kompetencje i zasady działania,
stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiśniowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa.
Przewodnicząca Rady Gminy Wiśniowa
Dorota Rokosz
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Załącznik do Uchwały Nr VIII/98/15
Rady Gminy Wiśniowa
z dnia 28 października 2015 r.
Statut Gminnej Rady Seniorów
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Gminna Rada Seniorów jest tworzona w celu poprawy jakości życia oraz pobudzania aktywności
obywatelskiej seniorów mieszkających na terenie gminy.
2. Siedzibą i obszarem działania Rady jest Gmina Wiśniowa.
3. Rada pełni funkcję konsultacyjną, doradczą, inicjatywną oraz opiniodawczą.
Rozdział 2.
Zadania i kompetencje Rady
§ 2. Do zadań Gminnej Rady Seniorów należą w szczególności:
1) informowanie środowisk seniorskich o ważnych sprawach dla seniorów;
2) inicjowanie działań na rzecz seniorów i dialogu międzypokoleniowego;
3) inspirowanie działań na rzecz diagnozowania potrzeb seniorów i realizacji ich potrzeb;
4) opiniowanie projektów aktów wydawanych przez organy gminy dotyczących spraw istotnych dla seniorów;
5) konsultowanie działań podejmowanych przez organy gminy, mających na celu wspieranie aktywności
środowisk osób starszych;
6) monitorowanie potrzeb seniorów;
7) wspieranie i upowszechnianie różnych form edukacji seniorów;
8) wydawanie opinii i formułowanie wniosków, służących rozwojowi działalności na rzecz seniorów.
Rozdział 3.
Powoływanie członków, organy i zasady działania
§ 3. 1. W skład Rady wchodzi 15 osób, przy czym wskazane jest, aby przynajmniej 1/2 składu Rady
Seniorów tworzyły osoby, które ukończyły 55 rok życia.
2. Członkowie Gminnej Rady Seniorów są powoływani przez Wójta Gminy Wiśniowa w drodze zarządzenia
spośród:
1) przedstawicieli seniorów;
2) przedstawicieli organizacji pozarządowych zrzeszających osoby starsze, a także działających na rzecz osób
starszych;
3) przedstawicieli innych podmiotów zajmujących się problemami osób starszych.
3. Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych odbywa się na podstawie publicznego ogłoszenia.
4. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie.
5. Kadencja członków Gminnej Rady Seniorów jest jednolita i trwa 4 lata, z zastrzeżeniem §7 niniejszego
statutu.
6. Członkowie Gminnej Rady Seniorów pełnią swoje obowiązki do czasu powołania nowego składu rady.
7. Powołanie członków Rady Seniorów powinno nastąpić w terminie do 6 miesięcy od rozpoczęcia kadencji
Rady Gminy a w przypadku pierwszej kadencji Rady Seniorów w terminie do 3 miesięcy od daty powołania
Rady.
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§ 4. 1. Na pierwszym posiedzeniu Gminna Rada Seniorów wybiera ze swojego grona Przewodniczącego
i Zastępcę Przewodniczącego, bezwzględną większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności
co najmniej połowy składu rady. Na tym posiedzeniu wybrany zostaje sekretarz Rady - zwykłą większością
głosów. Do obowiązków sekretarza Rady należą m.in. zadania wymienione w § 5 ust. 5.
2. 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.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki wykonuje Zastępca Przewodniczącego.
§ 5. 1. Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów odbywają się co najmniej raz na kwartał.
2. Posiedzenie zwołuje Przewodniczący:
1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek pięciu członków Rady Seniorów,
3) na wniosek Wójta Gminy Wiśniowa lub Przewodniczącego Rady Gminy Wiśniowa.
3. Zwołanie Gminnej Rady Seniorów następuje w drodze pisemnego zaproszenia wysyłanego na adres
zamieszkania członka rady, z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. Zaproszenie zawiera określenie
daty, godziny, miejsca posiedzenia oraz proponowany porządek obrad rady. Zawiadomienie można również
wysłać na adres e-mail wskazany przez członka Rady Seniorów.
4. Z przebiegu posiedzenia, sporządza się protokół, który powinien zawierać:
1) kolejny numer, datę i miejsce posiedzenia,
2) porządek obrad,
3) streszczenie referowanych spraw oraz oświadczenia złożone do protokołu,
4) opinie oraz wnioski spisane w pełnym brzmieniu,
5) wyniki głosowania.
5. Protokół podpisuje Przewodniczący.
6. Do protokołu załącza się listę obecności na posiedzeniu.
§ 6. 1. Gminna 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. Głosowanie w sprawach omawianych przez Gminna Radę Seniorów jest jawne. Na wniosek każdego
członka rady, Przewodniczący może zarządzić głosowanie tajne.
4. Na zaproszenie Przewodniczącego, w pracach Rady Seniorów mogą uczestniczyć inne osoby, niebędące
jej członkami.
§ 7. 1. Wójt Gminy Wiśniowa może odwołać członka Gminnej Rady Seniorów przed zakończeniem kadencji
rady, w szczególności:
1) na wniosek tego członka,
2) na wniosek podmiotu reprezentowanego przez tego członka,
3) w przypadku skazania członka Gminnej Rady Seniorów prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
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4) w przypadku ujawnienia okoliczności mogących poddać w wątpliwość wiarygodność członka Rady
niezbędną do wypełniania zadania o charakterze zaufania publicznego,
5) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech posiedzeniach rady, po uprzednim
poinformowaniu członka o zamiarze odwołania.
2. Wójt może uzupełnić skład Gminnej Rady Seniorów w trakcie kadencji, z zachowaniem zasad określonych
w § 3. statutu.
§ 8. Obsługę organizacyjną i administracyjną Gminnej Rady Seniorów zapewnia Wójt Gminy Wiśniowa.
Rozdział 4.
Postanowienia końcowe
§ 9. Zmian niniejszego statutu dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego nadania.

