
Tekst ujednolicony przygotowany na podstawie Uchwały Nr XLIV/639/2014 r. z dnia 29
października 2014 r. w sprawie powołania Rady Seniorów i jej zmiany przyjętej Uchwałą Nr

XI/177/2019 z dnia 30 października 2019 r. oraz rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego
NPII.4131.1.815.2019 z dnia  6 grudnia 2019 r.

STATUT RADY SENIORÓW MIASTA RACIBÓRZ

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1.  Niniejszy Statut określa tryb wyboru członków Rady Seniorów Miasta Racibórz zwanej
dalej „Radą Seniorów” oraz zasady działania jej członków.

2. (uchylony).

§ 2. (uchylony).

§ 3. (uchylony).

§ 4. (uchylony)..

Rozdział 2.
Tryb wyboru członków Rady Seniorów

§ 5. 1.  Kadencja Rady Seniorów trwa 4 lata i liczy się od dnia pierwszego posiedzenia.

2. W skład  Rady  Seniorów wchodzi  nie więcej  niż  13 członków wybieranych  spośród  osób
zgłoszonych  przez  przedstawicieli  podmiotów  mających  w statutowych  zadaniach  określone
działania na rzecz osób starszych na terenie Miasta Racibórz oraz przez grupę 30 osób powyżej
60 roku życia, będących mieszkańcami Raciborza.

§ 6. 1.  Wybór członków Rady Seniorów, o których mowa w § 5 ust. 2 dokonywany jest spośród
kandydatów zgłoszonych przez podmioty mające w statutowych zadaniach określone działania na
rzecz osób starszych na terenie Miasta Racibórz oraz przez grupę 30 osób powyżej 60 roku życia,
będących  mieszkańcami  Raciborza,  podczas  spotkania  zwołanego  przez  Prezydenta  Miasta
Racibórz.

2. O  terminie  spotkania,  o którym  mowa  w ust. 1 Prezydent  Miasta  Racibórz  zawiadamia
w ogłoszeniu zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu
Miasta Racibórz oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

3. Podmioty mające w statutowych zadaniach określone działania na rzecz osób starszych na
terenie Miasta Racibórz liczące do 1000 członków mają prawo do zgłoszenia nie więcej niż dwóch
kandydatów na członków do Rady Seniorów, przy czym osoby te muszą mieć ukończony 60 rok
życia.

4. Podmioty mające w statutowych zadaniach określone działania na rzecz osób starszych na
terenie Miasta Racibórz liczące 1001 i więcej członków mają prawo do zgłoszenia nie więcej niż
czterech kandydatów na członków do Rady Seniorów, przy czym osoby te muszą mieć ukończony
60 rok życia.

5. Grupa 30 osób powyżej 60 roku życia, będących mieszkańcami Raciborza, ma prawo zgłosić
1 kandydata na członka do Rady Seniorów przy czym osoba ta musi mieć ukończony 60 rok życia.

6. Zgłoszenie  kandydatów  na  członków  Rady  Seniorów  następuje  poprzez  dostarczenie
Prezydentowi  Miasta  Racibórz  w terminie  14 dni  od  dnia  ogłoszenia,  o którym mowa w ust. 2,
karty zgłoszeniowej stanowiącej załącznik do ogłoszenia.



7. Czynne prawo wyborcze w zakresie  osób, o których mowa w § 5 ust. 2 przysługuje osobie
będącej  mieszkańcem Miasta Racibórz,  która ukończyła 60 rok życia i jest  obecna na spotkaniu
o którym mowa w ust. 1

8. Wybory przeprowadzane na spotkaniu, o którym mowa w ust. 1 są bezpośrednie i jawne.

9. Za organizację i przeprowadzenie wyborów odpowiada Prezydent Miasta Racibórz.

10. Z przeprowadzonych wyborów sporządza się protokół zawierający dane kandydatów oraz
liczbę głosów, jakie otrzymali.

11. Członkami  Rady  Seniorów  zostaje  nie więcej  niż  13 kandydatów  wybranych  zwykłą
większością głosów, którzy otrzymali największą liczbę głosów.

§ 7. Wyniki  głosowania  uwzględniające  ilość  głosów  uzyskanych  przez  poszczególnych
kandydatów  oraz  informacje  o osobach,  które  zostały  wybrane  do  Rady  Seniorów,  Prezydent
Miasta Racibórz ogłasza na stronie internetowej Urzędu Miasta Racibórz w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

§ 8. Wybór członków Rady Seniorów powinien nastąpić nie później niż 30 dni przed upływem
kadencji Rady Seniorów.

§ 9. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady Seniorów zwołuje Prezydent Miasta Racibórz w ciągu
30 dni od ogłoszenia wyników wyborów do Rady Seniorów.

§ 10. Przed  przystąpieniem  do  sprawowania  funkcji,  członkowie  Rady  Seniorów  składają
ślubowanie:

"Ślubuję uroczyście obowiązki członka Rady Seniorów Miasta Racibórz sprawować godnie,
rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojego Miasta i reprezentowanych przeze mnie
osób starszych".

Rozdział 3.
Zasady działania Rady Seniorów

§ 11. 1.  Na  pierwszym  posiedzeniu  Rada  Seniorów  wybiera  ze  swojego  grona
Przewodniczącego  i Wiceprzewodniczącego  Rady  Seniorów  oraz  Sekretarza  Rady  Seniorów,
w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady
Seniorów.

2. Odwołanie Przewodniczącego Rady Seniorów, Wiceprzewodniczącego Rady Seniorów oraz
Sekretarza Rady Seniorów z pełnionej funkcji, następuje w trybie przewidzianym dla ich wyboru,
na wniosek co najmniej 5 członków Rady Seniorów złożony na piśmie nie później niż 14 dni przed
posiedzeniem na którym ma być rozpatrywany.

§ 12. 1.  Przewodniczący Rady Seniorów kieruje jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz, a w
szczególności:

1) ustala miejsce i termin posiedzenia oraz porządek obrad,

2) zwołuje posiedzenia,

3) prowadzi obrady,

4) reprezentuje Radę Seniorów we wszelkich sprawach dotyczących jej funkcjonowania.

2. Rada Seniorów obraduje na posiedzeniach.

3. W  przypadku  nieobecności  Przewodniczącego  Rady  Seniorów  jego  obowiązki  wykonuje
Wiceprzewodniczący  Rady  Seniorów,  bądź  inny  członek  Rady  Seniorów  wskazany  przez
Przewodniczącego Rady Seniorów.



4. Posiedzenia  Rady  Seniorów  zwoływane  są  z własnej  inicjatywy  przez  Przewodniczącego
Rady Seniorów lub na wniosek co najmniej trzech członków Rady Seniorów.

5. W  przypadku  nieobecności  na  posiedzeniu  Przewodniczącego  Rady  Seniorów
i Wiceprzewodniczącego  Rady  Seniorów,  członkowie  Rady  Seniorów  wybierają  zwykłą
większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady Seniorów, przewodniczącego
obrad na czas posiedzenia Rady Seniorów.

6. Posiedzenia Rady Seniorów odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz
na sześć miesięcy.

7. Z  posiedzenia  Rady  Seniorów  Sekretarz  Rady  Seniorów,  bądź  osoba  wyznaczona  przez
prowadzącego posiedzenie sporządza protokół, do którego dołącza się listę obecności.

8. Protokół z posiedzenia, podpisuje prowadzący posiedzenie oraz sporządzający protokół.

9. O terminach posiedzeń oraz porządku obrad Rady Seniorów, członkowie zawiadamiani są co
najmniej 14 dni przed planowanym posiedzeniem.

10. Zawiadomienia,  o których  mowa  w ust. 9,  przesyłane  są  do  członków  Rady  Seniorów
w formie elektronicznej bądź papierowej.

§ 13. 1.  Rada Seniorów podejmuje  wnioski,  stanowiska,  ustalenia  i opinie  w formie  uchwał,
zwykłą  większością  głosów,  w obecności  co  najmniej  połowy  członków  Rady  Seniorów.
W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos osoby prowadzącej posiedzenie.

2. W przypadku braku kworum, prowadzący posiedzenie wyznacza nowy termin posiedzenia
Rady Seniorów.

3. Głosowania odbywają się jawnie.

4. Na  posiedzenia  Rady  Seniorów mogą  być  zapraszane  osoby  nie będące  członkami  Rady
Seniorów.

§ 14. 1.  Odwołanie członka Rady Seniorów przed upływem kadencji następuje poprzez:

1) pisemne zrzeczenie się członkostwa w Radzie Seniorów,

2) pisemny wniosek podmiotu reprezentującego członka,

3) skazanie członka Rady Seniorów prawomocnym wyrokiem,

4) śmierć członka Rady Seniorów.

2. W przypadku odwołania członka Rady Seniorów, w sposób o którym mowa w § 14 ust. 1, na
okres do końca kadencji Rady Seniorów, powołuje się w jego miejsce inną osobę, która uzyskała
kolejno największą liczbę głosów na spotkaniu o którym mowa w § 6 ust 1. W przypadku równej
liczby głosów decyduje losowanie.

§ 15. Członkowie Rady Seniorów biorą udział w jej pracach nieodpłatnie.

§ 16. Obsługę administracyjno - biurową Rady Seniorów zapewnia Prezydent Miasta Racibórz.


