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Poz. 1981
UCHWAŁA NR XXXIX/263/14
RADY MIEJSKIEJ W KWIDZYNIE
z dnia 17 kwietnia 2014 r.

w sprawie powołania Kwidzyńskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu
Na podstawie art. 5c ust.2 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013r.
poz.594. zm. poz. 645, poz.1318) Rada Miejska w Kwidzynie uchwala, co następuje:
§ 1. Powołuje się Kwidzyńską Radę Seniorów.
§ 2. Tryb wyboru członków Kwidzyńskiej Rady Seniorów oraz zasady działania określa statut, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kwidzyna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kwidzynie
Kazimierz Gorlewicz
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Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/263/14
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 17 kwietnia 2014 r.
Statut Kwidzyńskiej Rady Seniorów
§ 1. Statut Kwidzyńskiej Rady Seniorów, zwanej dalej „Radą Seniorów”, określa tryb wyboru członków
oraz zasady działania Rady Seniorów.
§ 2. Głównym celem Rady Seniorów jest reprezentowanie interesów i potrzeb osób starszych
zamieszkałych na terenie Miasta Kwidzyna w szczególności wobec organów Miasta.
§ 3. Siedzibą Rady Seniorów jest miasto Kwidzyn.
Rozdział 2.
Tryb wyboru członków Rady Seniorów
§ 4. W skład Rady Seniorów wchodzi od 11 do 21 radnych.
§ 5. Prawo zgłaszania kandydatów do Rady Seniorów przysługuje:
1) organizacjom osób starszych oraz podmiotom działającym na rzecz osób starszych w szczególności
organizacjom pozarządowym a także podmiotom prowadzącym uniwersytety trzeciego wieku,
2) radnym Rady Miejskiej w Kwidzynie.
§ 6. Kandydatami do składu Rady mogą być osoby, które:
1) ukończyły 60 rok życia,
2) stale zamieszkują na ternie miasta Kwidzyna,
3) korzystają z pełni praw publicznych,
4) nie są skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie,
5) wyraziły zgodę na kandydowanie.
§ 7. 1. Uprawnione podmioty, zgłaszają kandydatów do składu Rady Seniorów w formie pisemnej
w terminie wskazanym przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kwidzynie. Termin ten winien być
wyznaczony w ciągu 60 dni, od dnia ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze kraju.
2. Skład Rady Seniorów ustala w drodze uchwały Rada Miejska w Kwidzynie, w głosowaniu tajnym,
w terminie 30 dni, od upływu terminu o którym mowa w ust.1.
3. Kadencja Rady Seniorów kończy się wraz z upływem kadencji Rady Miejskiej w Kwidzynie, w trakcie
której Rada Seniorów została powołana.
§ 8. 1. Wygaśnięcie członkostwa w Radzie Seniorów następuje w przypadku:
1) śmierci,
2) pisemnej rezygnacji,
3) niespełnienia warunku, o którym mowa w § 6 pkt.2-4,
4) wycofania poparcia kandydatury przez podmioty, o których mowa § 5,
2. Wygaśnięcie członkostwa w Radzie Seniorów w przypadkach określonych w ust.1 stwierdza Rada
Miejska w Kwidzynie w drodze uchwały, w ciągu 60 dni, od dnia wystąpienia przyczyny wygaśnięcia
członkostwa.
§ 9. 1. Wybory uzupełniające przeprowadza się w trybie i na zasadach określonych w § 5,6 i 7, w terminie
60 dni , od dnia stwierdzenia przez Radę Miejską w Kwidzynie wygaśnięcia członkostwa w Radzie Seniorów.
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2. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeśli ich data przypadałaby w terminie 6 miesięcy przed
zakończeniem kadencji Rady Seniorów.
Rozdział 3.
Zasady działania Rady Seniorów
§ 10. Rada Seniorów działa na sesjach zwoływanych w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
§ 11. Do wewnętrznych organów Rady Seniorów należą:
1) przewodniczący Rady,
2) wiceprzewodniczący Rady,
3) sekretarz Rady.
§ 12. 1. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady Seniorów zwołuje przewodniczący Rady Miejskiej
w Kwidzynie, w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały Rady Miejskiej w Kwidzynie o ustaleniu składu
Rady Seniorów.
2. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady Seniorów, do czasu wyboru przewodniczącego Rady, prowadzi
najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.
§ 13. 1. Do kompetencji przewodniczącego Rady należy kierowanie Radą Seniorów i jej pracami oraz
reprezentowanie Rady na zewnątrz.
2. W okresie nieobecności przewodniczącego lub niemożności sprawowania przez niego funkcji czynności,
o których mowa w ust. 1, wykonuje wiceprzewodniczący.
3. Do kompetencji sekretarza należy prowadzenie dokumentacji Rady Seniorów oraz sporządzanie
protokołów z jej posiedzeń.
§ 14. 1. Rada Seniorów podejmuje rozstrzygnięcia w drodze uchwał.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady seniorów,
w głosowaniu jawnym.
§ 15. Do zakresu działania Rady Seniorów należą w szczególności:
1) współpraca z organami Miasta Kwidzyna w sprawach dotyczących osób starszych,
2) konsultowanie i opiniowanie projektów aktów prawa lokalnego o istotnym znaczeniu dla osób starszych,
3) inicjowanie działań na rzecz osób starszych.
§ 16. 1. Koszty działania Rady Seniorów pokrywa się z budżetu miasta Kwidzyna.
2. Praca członków Rady Seniorów ma charakter społeczny.
3. Obsługę techniczno-organizacyjną Rady Seniorów zapewnia Burmistrz Miasta

Kwidzyna.

Rozdział 4.
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 17. 1. Uprawnione podmioty zgłaszają kandydatów do składu Rady Seniorów I kadencji w terminie
30 dni od dnia wejścia w życie uchwały Rady Miejskiej w Kwidzynie w sprawie powołania Kwidzyńskiej
Rady Seniorów i nadania jej statutu.
2. Pierwszą sesję Rady Seniorów I kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Miejskiej w Kwidzynie,
w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały Rady Miejskiej w Kwidzynie o ustaleniu składu Rady Seniorów.
3. I Kadencja Rady Seniorów kończy się wraz z upływem kadencji Rady Miejskiej w Kwidzynie,
następującej po kadencji podczas której Rada Seniorów została powołana.

