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UCHWAŁA NR 100/XIV/2014
RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE
z dnia 4 listopada 2014 r.

w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Trąbkach Wielkich oraz nadania jej Statutu
Na podstawie art. 5c ust. 2 - 5 ustawy z 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.)
Rada Gminy Trąbki Wielkie
uchwala, co następuje
§ 1. W celu zapewnienia seniorom wpływu na sprawy dotyczące lokalnej społeczności, a zwłaszcza
najstarszego pokolenia mieszkańców w Gminie Trąbki Wielkie powołuje się „Gminną Radę Seniorów
w Trąbkach Wielkich” .
§ 2. Nadaje się Statut Gminnej Radzie Seniorów w Trąbkach Wielkich w brzmieniu stanowiącym załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 3. Traci moc uchwała nr 57/VIII/2014 Rady Gminy Trąbki Wielkie z 24 czerwca 2014 w sprawie
powołania Gminnej Rady Seniorów w Trąbkach Wielkich oraz nadania jej statutu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Sroka
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Załącznik do Uchwały Nr 100/XIV/2014
Rady Gminy Trąbki Wielkie
z dnia 4 listopada 2014 r.
Statut
Gminnej Rady Seniorów w Trąbkach Wielkich
Rozdział 1.
Postanowienia Ogólne
§ 1. 1.
Gminna Rada Seniorów w Trąbkach Wielkich, zwana dalej „Radą”, jest przedstawicielstwem
ludzi starszych - wieku poprodukcyjnym, określonych mianem „seniorów”, skupiającym reprezentantów osób
starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności
przedstawicieli instytucji i organizacji zajmujących się problematyką tej grupy społecznej oraz podmiotów
prowadzących uniwersytety trzeciego wieku.
2. Rada jest organem stanowiącym forum współdziałania w różnych sferach życia seniorów mających
charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny.
§ 2. Siedzibą Rady jest Urząd Gminy Trąbki Wielkich, ul. Gdańska 12, 83-034 Trąbki Wielkie
Rozdział 2.
Zakres zadań Rady Seniorów
§ 3. Celem działania Rady Seniorów jest integracja i wspieranie środowiska seniorów oraz reprezentowanie
zbiorowych interesów seniorów na zewnątrz.
§ 4. Do zadań Rady należy w szczególności:
1) inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej seniorów oraz do pełnego zaspokojenia
potrzeb tej grupy społecznej,
2) podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału i czasu ludzi starszych na rzecz
inicjatyw środowiskowych, w tym w zakresie kultury i edukacji,
3) opiniowanie lokalnych rozwiązań prawnych dotyczących sytuacji seniorów oraz spraw przedłożonych
Radzie Seniorów do zaopiniowania przez Wójta Gminy Trąbki Wielkie,
4) doradztwo w zakresie zabezpieczenia społecznego, opieki zdrowotnej, oraz pomocy socjalnej,
5) wspieranie aktywności ludzi starszych,
6) przełamywanie stereotypów na temat seniorów oraz budowanie ich autorytetu,
7) monitorowanie potrzeb seniorów w Gminie Trąbki Wielkie,
8) przedstawianie Wójtowi Gminy Trąbki Wielkie wniosków i sprawozdań z działalności Rady Seniorów.
Rozdział 3.
Organy i tryb pracy Rady Seniorów
§ 5. 1. Rady powoływane jest na okres kadencji Rady Gminy Trąbki Wielkie, przy czym Rada pełni swoje
obowiązki do czasu powołania nowego składu Rady.
2. W skład Rady wchodzi 11 osób, zwanych dalej „radnymi seniorami” - reprezentantów osób starszych
oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych.
3. Radni seniorzy pełnią swoje funkcje społecznie.
§ 6. 1.
Wybór członków Rady następuje spośród kandydatów zgłoszonych Wójtowi Gminy Trąbki
Wielkie przez reprezentantów osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób
starszych.
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2. Na radnych seniorów mogą być powołane wyłącznie osoby zamieszkałe na terenie Gminy Trąbki
Wielkie, które najpóźniej w dniu poprzedzającym wybory ukończyły 60 rok życia i nie był karane za
przestępstwa umyślne.
3. Ogłoszenie Wójta Gminy Trąbki Wielkie o naborze kandydatów na członków Rady zamieszcza się na
stronie internetowej Urzędu Gminy, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz gminnych tablicach
ogłoszeń
4. Zgłoszenia kandydatury na członków Rady następuje poprzez dostarczenie Wójtowi w terminie 14 dni
od ogłoszenia, o którym mowa w ust. 3 karty zgłoszeniowej, będącej załącznikiem do tego ogłoszenia.
5.

Karta zgłoszenia powinna zawierać:

1) imię i nazwisko osoby zgłaszającej lub nazwę podmiotu zgłaszającego i podpis osoby
2) imię i nazwisko kandydata na członka Rady
3) krótkie uzasadnienie zgłoszenia kandydata do udziału w pracach Rady Seniorów,
4) oświadczenie kandydata na członka rady Seniorów o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz pisemną
zgodę na przetwarzanie danych osobowych
5) oświadczenie kandydata na członka Rady Seniorów o niekaralności za przestępstwa umyślne,
6) aktualny odpis z rejestru bądź ewidencji lub innego dokumentu, który potwierdza status prawny podmiotu
zgłaszającego oraz umocowanie osób go reprezentujących.
7) podpis zgłaszającego
6. Imienną listę osób, których kandydatury zostały zgłoszone wraz z krótkim opisem każdego kandydata na
członka Rady, zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy, Biuletynie Informacji Publicznej oraz
gminnych tablicach ogłoszeń.
7. W przypadku mniejszej lub równej liczby kandydatów na radnych seniorów jak wskazana
w § 5 ust. 2 członkowie Rady powoływani są przez Wójta Gminy Trąbki Wielkie. Uzupełnienie liczbowego
składu Rady może nastąpić w trakcie trwania kadencji Rady na zasadach określonych powyżej.
8. W przypadku większej liczby kandydatów na radnych seniorów niż wskazana w § 5 ust. 2 członkowie
Rady wybierani są w wyborach bezpośrednich, w głosowaniu tajnym, na spotkaniu otwartym zwołanym przez
Wójta w wyznaczonym prze niego miejscu w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty zakończenia
przyjmowania zgłoszeń kandydatów.
9. Uprawnieni do głosowani do Rady Seniorów są mieszkańcy Gminy Trąbki Wielkie, którzy ukończyli
60 rok życia.
10. Z przeprowadzonych wyborów sporządza się protokół zawierający dane kandydatów oraz liczbę
głosów, jakie otrzymali.
11. Za organizację i przeprowadzenie wyborów odpowiada Wójt Gminy Trąbki Wielkie, który rozpoznaje
zgłaszane w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów protesty wyborcze.
§ 7. 1. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Za- ca Przewodniczącego i Sekretarza
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady.
2. Odwołanie osoby pełniącej funkcję, o której mowa w ust. 1, następuje w trybie określonym dla jej
powołania, na wniosek tej osoby lub co najmniej 1/3 członków Rady.
§ 8. 1. Przewodniczący Rady kieruje jej pracami i reprezentuje na zewnątrz, a w szczególności:
1) ustala termin posiedzenia i porządek obrad,
2) zwołuje posiedzenia,
3) prowadzi obrady,
4) reprezentuje Radę w kontaktach z innymi podmiotami,
5) zaprasza na posiedzenia Rady przedstawicieli organizacji i instytucji, które nie mają swojej reprezentacji
w Radzie.
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2. W razie nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki wykonuje Z- ca Przewodniczącego .
§ 9. 1. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz na kwartał, ( ewentualnie co najmniej raz na pół
roku) z udziałem Wójta Gminy Trąbki Wielkie lub jego przedstawiciela.
2. Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół, który powinien zawierać:
1) kolejny numer, datę i miejsce posiedzenia,
2) imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu,
3) porządek obrad,
4) streszczenie referowanych spraw oraz oświadczenia złożone do protokołu,
5) wnioski spisane w pełnym brzmieniu,
6) wyniki głosowania.
3. Protokół podpisuje Przewodniczący i protokolant.
4. Do protokołu załącza się listę obecności na posiedzeniu.
§ 10. 1. 1. Rada wyraża swoje stanowisko w formie Protokołu
2. Postanowienia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady.
3. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Głosowanie jest jawne. Na wniosek członka Rady, Przewodniczący może zarządzić głosowanie tajne.
5. Obsługę Rady prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich.
Rozdział 4.
Postanowienia końcowe
§ 11. 1. Pierwsze spotkanie Rady Seniorów prowadzi najstarszy wiekiem członek Rady do czasu wyboru
Przewodniczącego Rady Seniorów.
2. Zmiany statutu wprowadzone są w trybie przewidzianym dla jego przyjęcia.

