Projekt
z dnia 6.10.2015r. Druk Nr XIV/..../2015/a zgłoszony
przez Prezydenta Miasta Bolesławiec

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC
z dnia .................... 2015 r.
w sprawie powołania Bolesławieckiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu
Na podstawie art. 5c ust. 2 i
(t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)

5 ustawy

z dnia

8 marca

1990 r.

o samorządzie

gminnym

Rada Miasta Bolesławiec, uchwala co następuje:
§ 1. Powołuje się Bolesławiecką Radę Seniorów zwaną dalej Radą.
§ 2. Tryb wyboru członków Rady oraz zasady działania Rady określa Statut, stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bolesławiec.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
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Załącznik do Uchwały Nr XIV/...../2015
Rady Miasta Bolesławiec
z dnia....................2015 r.
Statut Bolesławieckiej Rady Seniorów
Rozdział I.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. W celu zapewnienia seniorom wpływu na sprawy dotyczące całej społeczności, a zwłaszcza
sprawy najstarszych mieszkańców Miasta powołuje się Bolesławiecką Radę Seniorów, zwaną dalej
„Radą”.
2. Statut Bolesławieckiej Rady Seniorów określa cele, strukturę i kompetencje Rady, tryb powoływania
jej członków, ich prawa i obowiązki, zasady działania oraz finansowania.
3. Rada składa się z 15 osób, które zamieszkują na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec.
4. Członków Rady desygnują organizacje pozarządowe i podmioty działające na rzecz osób starszych,
są to:
a) Uniwersytet Trzeciego Wieku - 1 osoba
b) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - 1 osoba
c) Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Resortu Spraw Wewnętrznych. Koło przy Komendzie
Powiatowej Policji w Bolesławcu - 1 osoba
d) Związek Żołnierzy Wojska Polskiego - 1 osoba
e) Koło Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków - 1 osoba
f) Związek Sybiraków - 1 osoba
g) Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców - 1 osoba
h) Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych - 1 osoba
i) Bolesławiecki Klub Amazonek - 1 osoba
j) Dom Dziennego Pobytu - 1 osoba
k) Stowarzyszenie Społeczne Klub Nauczycielski „Carpe Diem” - 1 osoba
l) Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej

- 1 osoba

ł) Dom Pomocy Społecznej - 1 osoba
m) Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich - 1 osoba
n) Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół w Bolesławcu - 1 osoba
5. Terenem działania Rady jest obszar Gminy Miejskiej Bolesławiec, a siedzibą miasto Bolesławiec.
6. Rada używa okrągłej pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.
Rozdział II.
Cele i zasady działania
§ 2. 1. Celem głównym działania Rady jest tworzenie warunków do wykorzystania potencjału
środowisk senioralnych Miasta Bolesławca poprzez ich reprezentowanie, wzmacnianie, integrowanie
i pobudzanie aktywności obywatelskiej.
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2. Cele szczegółowe Rady to:
a) reprezentowanie praw osób starszych i ich środowisk wobec władz gminy,
b) tworzenie pozytywnego wizerunku seniorów,
c) włączenie osób starszych w życie publiczne Miasta Bolesławiec
3. Rada realizuje cele poprzez:
a) ścisłą współpracę z władzami samorządowymi Miasta Bolesławca przy rozstrzyganiu kwestii
istotnych dla seniorów,
b) konsultowanie i opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta dotyczących seniorów,
c) wypracowywanie wspólnych stanowisk odnośnie zagadnień dotyczących osób starszych,
d) współpraca z mediami w celu budowania pozytywnego wizerunku seniorów,
e) promowanie aktywności seniorów m.in. w zakresie kultury, rekreacji, turystyki i edukacji,
f) opiniowanie i wnioskowanie w sprawach służących rozwojowi działań na rzecz osób starszych
i solidarności międzypokoleniowej,
g) współpraca z organizacjami pozarządowymi w sprawach planowania i podejmowania działań na
rzecz osób starszych,
h) upowszechnianie wiedzy o potrzebach, prawach i możliwościach osób starszych.
Rozdział III.
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 3. 1. Członek Rady pełni swoją funkcję nieodpłatnie.
2. Członek Rady ma prawo:
a) uczestnictwa z głosem stanowiącym w obradach,
b) wyrażania opinii, wniosków i postulatów dotyczących działalności Rady,
3. Członek Rady zobowiązany jest do:
a) aktywnego i systematycznego uczestnictwa w pracach Rady,
b) przestrzegania niniejszego Statutu i uchwał Bolesławieckiej Rady Seniorów,
c) informowania seniorów o działalności Rady.
4. Członkostwo w Radzie ustanie wskutek:
a) pisemnej rezygnacji członka Rady z uczestnictwa w Radzie,
b) nieusprawiedliwionej nieobecności na 4 kolejnych posiedzeniach Rady,
c) śmierci.
Rozdział IV
Władze Rady i sposób funkcjonowania Rady
§ 4. 1. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza
w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady. Rada
konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.
2. Kadencja Rady trwa 4 lata.
3. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Prezydent Miasta Bolesławiec.
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4. Posiedzenia Rady zwołuje i ustala porządek obrad przewodniczący Rady, w razie jego nieobecności,
wiceprzewodniczący.
a) posiedzenie rady odbywa się co najmniej raz na kwartał,
b) przewodniczący Rady zobowiązany jest zwołać posiedzenie Rady na wniosek Prezydenta Miasta
Bolesławiec lub co najmniej pięciu członków.
5. O zwołaniu posiedzenia zawiadamia się listownie, a za zgodą członka Rady pocztą elektroniczną lub
telefonicznie na co najmniej 3 dni przed terminem posiedzenia.
6. W zawiadomieniu podaje się terminy, miejsce oraz proponowany porządek obrad.
7. Rada wyraża swoje stanowisko w formie uchwały.
a) uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym,
b) w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego,
c) podjęte uchwały przewodniczący przekazuje Prezydentowi Miasta Bolesławiec.
8. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół z załączoną listą obecności, zawierający zwięzłe
streszczenie przebiegu posiedzenia, w szczególności podjęte uchwały wraz z wynikami głosowania.
9. Protokół podpisuje przewodniczący i protokolant.
10. Rada korzysta ze wsparcia (zaplecza organizacyjno-finansowego) Urzędu Miasta Bolesławiec.
11. Zmiany niniejszego Statutu mogą nastąpić w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
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Uzasadnienie
W związku z postępującymi zmianami demograficznymi skutkującymi wzrostem liczby najstarszych
mieszkańców Bolesławca koniecznym staje się podjęcie działań zapewniających sprawną komunikację
pomiędzy organami Gminy Miejskiej Bolesławiec a starszymi mieszkańcami miasta. W lipcu 2015 roku
zakończyła II kadencję Rada ds. Seniorów powołana zarządzeniem Prezydenta Miasta Bolesławiec.
W jej skład wchodziło dwunastu członków desygnowanych przez Uniwersytet Trzeciego Wieku;
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych; Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów;
Stowarzyszenie Społeczne Klub Nauczycielski „Carpe Diem”; Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych
i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego; Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Resortu Spraw
Wewnętrznych. Koło przy Komendzie Powiatowej w Bolesławcu; Koło Polskiego Stowarzyszenia
Diabetyków; Związek Sybiraków; Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców; Bolesławiecki
Klub Amazonek; Dom Dziennego Pobytu; Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża. W wyniku
analizy działalności organizacji senioralnych funkcjonujących na terenie miasta Bolesławiec uznano,
że korzystne będzie umożliwienie uczestniczenia w obradach Rady członkom takich podmiotów jak Dom
Pomocy Społecznej oraz Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.
Wykorzystując doświadczenie zebrane przez Radę ds. Seniorów w ciągu ostatnich 4 lat, zasadne jest
kontynuowanie działań takiego ciała przedstawicielskiego najstarszych mieszkańców miasta. Podstawą
prawną rozszerzającą nawet zakres działań gminnej rady seniorów jest ustawa z dnia 11.10.2013 r.
o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1318). W wyniku nowelizacji do ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym dodano art. 5c, co określa podstawę umożliwiającą radzie
gminy powołanie gminnej rady seniorów.
Należy przyjąć że Bolesławiecka Rada Seniorów stanowić będzie płaszczyznę wymiany informacji,
formułowania idei i postulatów poprawiających jakość życia seniorów w Bolesławcu. Niezmiernie ważne
jest istnienie przedstawicielstwa osób starszych wobec podejmowanych działań władz samorządowych
wspierających tę grupę społeczną.
Powołanie Bolesławieckiej Rady Seniorów oraz określenie celów i zadań polityki społecznej wobec
seniorów daje możliwość wyrażenia woli korzystania z ich opinii i postulatów, a tym samym stanowi
szansę aktywnego udziału w życiu społecznym tej grupy mieszkańców.
Jednym z ważniejszych zadań Rady Seniorów będzie również integracja międzypokoleniowa, polegająca
na wniesieniu do przestrzeni społecznej specyficznych zasobów i umiejętności wzmacniających całą
społeczność. W tym zakresie istotna będzie współpraca z Młodzieżową Radą Miasta. Powołanie
Bolesławieckiej Rady Seniorów gwarantować będzie partycypację, tj. włączenie osób starszych w życie
społeczne, w działania, które mają zaspokoić ich potrzeby i rozwiązywać istotne problemy indywidualne
i grupowe. Ważnym zadaniem Rady będzie też podejmowanie działań, które służą zmianie obrazu starości
i starzenia się w opinii społecznej.
W świetle powyższego przyjęcie uchwały jest uzasadnione.
AZ/AZ
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