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Poz. 3366
UCHWAŁA NR 223/XXX/2021
RADY GMINY TRZEBIELINO
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Gminie Trzebielino i nadania jej statutu
Na podstawie art.5c ust.2 i ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (t.j. Dz.U.z
2021.1372 ) Rada Gminy Trzebielino uchwala, co następuje:
§ 1. Powołuje się Gminną Radę Seniorów w Gminie Trzebielino.
§ 2. Tryb wyboru Gminnej Rady Seniorów w Gminie Trzebielino oraz zasady jej działania określa Statut,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Pierwsza kadencja Gminnej Rady Seniorów w Gminie Trzebielino upływa z dniem zakończenia
kadencji 2018-2023 organów jednostek samorządu terytorialnego;
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebielino.
§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w zycie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Jerzy Tarnowski
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Załącznik do uchwały Nr 223/XXX/2021
Rady Gminy Trzebielino
z dnia 31 sierpnia 2021 r.
Statut Gminnej Rady Seniorów w Gminie Trzebielino
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) osobie starszej - nalezy przez to rozumieć osobę, która ukończyła 60 rok życia;
2) Radzie - należy przez to rozumieć Gminną Radę Seniorów w Gminie Trzebielino;
3) Gminie- należy przez to rozumieć Gminę Trzebielino;
4) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Trzebielino;
5) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Trzebielino.
§ 2. 1. Rada ma na celu reprezentowanie potrzeb i interesów osób starszych, które zamieszkują na terenie
Gminy.
2. Rada jest organem konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym w zakresie planowania oraz realizacji
polityki senioralnej.
§ 3. 1. Obszar działania Rady Seniorów obejmuje teren Gminy Trzebielino.
2. Siedzibą Rady jest siedziba Urzędu Gminy Trzebielino.
3. Obsługę organizacyjno-techniczną zapewnia Wójt .
Rozdział 2.
Zadania Rady
§ 4. Do zadań Rady należy w szczególności:
1) konsultowanie i opiniowanie wprowadzonych rozwiązań prawnych , podejmowanych przedsięwzięć lub
inwestycji, mających wpływ na jakość życia osób starszych;
2) określenie potrzeb, zgłaszanie dostrzeżonych problemów, formułowanie wniosków i propozycji podjęcia
priorytetowych zadań w perspektywie krótko i długoteriminowej;
3) inicjowanie działań na rzecz osób starszych;
4) współpraca z organami gminy oraz organizacjami i instytucjami, które zajmują się problemami osób
starszych;
5) upowszechnianie wiedzy o możliwościach, potrzebach i uprawnieniach osób starszych oraz informaowaie
społeczności lokalnej o podejmowanych działaniach na rzecz seniorów.
Rozdział 3.
Tryb wyboru członków Rady
§ 5. 1. Rada liczy 7 członków.
2. Wskład Rady wchodzą:
1) przedstawiciele osób starszych posiadający poparcie co najmniej 10 osób starszych, z zastrzeżeniem § 8,
oraz
2) przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych wyznaczonych przez te podmioty,
z zastrzeżeniem § 9 - którzy zostali prawidłowo zgłoszeni i wybrani zgodnie z dalszymi postanowieniami
niniejszego Statutu.
§ 6. 1. Wójt ogłasza nabór kandydatów do Rady oraz określa wzór formularza zgłoszeniowego, a także
ustala termin zgłaszania kandydatów do Rady.
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2. Informacje, o których mowa w ust.1, Wójt podaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń.
§ 7. 1. Zgłaszanie kandydatów do Rady powinno zostać dokonane na formularzu zgłoszeniowym, o którym
mowa w § 6 ust.1. Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami składane są w sekretariacie Urzędu Gminy
Trzebielino.
2. Kandydatem na członka Rady może być wyłącznie osoba, która zamieszkuje na terenie Gminy, posiada
pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych oraz nie była skazana
prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe.
§ 8. 1. Osoba starsza posiadająca miejsce zamieszkania na terenie Gminy może udzielić poparcia nie więcej
niż jednemu kandydatowi do Rady.
2. Udzielenie poparcia przez tą samą osobę więcej niż jednemu kandydatowi do Rady
nieuwzględnieniem głosu poparcia tej osoby przy wszystkich zgłoszonych kandydatach.

skutkuje

3. Poparcie jest udzielane poprzez złożenie podpisu pod formularzem zgłoszeniowym kandydata do Rady.
§ 9. Podmiot działający na rzecz osób starszych może zgłosić swojego kandydata do Rady spośród swoich
członków lub innych mieszkańców Gminy.
§ 10. 1. Zgłoszenia kandydatów do Rady podlegają weryfikacji formalnej dokonywanej przez komisję
wyborczą powołaną w drodze zarządzenia przez Wójta.
2. Zgłoszenia złożone po terminie, o którym mowa w §6 ust.1 nie podlegają rozpatrzeniu.
3. W przypadku gdy zgłoszenie nie spełnia wymogów formalnych albo zawiera braki, komisja wyborcza
wzywa do usunięcia stwierdzonych braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia stosonego wezwania .
W przypadku nieusunięcia braków w terminie, zgłoszenie nie jest rozptrywane w dalszym postępowaniu.
§ 11. 1. W przypadku gdy do Rady zgłoszono wyłącznie 7 kandydatów - wszyscy zgłoszeni kandydaci
uzyskują status członka Rady.
2. W przypadku gdy do Rady zgłoszono mniej niż 7 kandydatów - Wójt wyznacza dodatkowy
siedmiodniowy termin zgłaszania kandydatów do Rady.
3. Procedura opisana w ust.2 jest powtarzana do czasu zgłoszenia co najmniej 7 kandydatów do Rady.
§ 12. 1. W przypadku gdy liczba zgłoszonych kandydatów do Rady przekracza limit określony w §5 ust.1 ,
Wójt zwołuje zebranie wyborcze wyznaczając jego termin i miejsce oraz ustala jego porządek obrad.
2. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad powinno zostać dokonane za pomocą poczty
tradycyjnej, elektronicznej lub telefonicznie co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.
Sposób dokonania zawiadomienia zależy od oświadczenia złożonego w tym zakresie w formularzu
zgłoszeniowym.
3. W zebraniu wyborczym biorą wszyscy zgłoszeni kandydaci do Rady, których zgłoszenia spełniały
wymogi formalne.
4. W zebraniu wyborczym bierze udział- z głosem doradczym - Wójt lub jego przedstawiciel.
5. Za prawidłowość przeprowadzonych wyborów odpowiada komisja wyborcza.
6. Wybór członków do Rady następuje w głosowaniu tajnym, poprzez oddanie głosu na karcie do
głosowania.
7. Karta do głosowania zawiera wykaz kandydatów do Rady oraz pieczęć Urzędu Gminy Trzebielino.Karty
do głosowania przygotowuje Wójt. Głos oddany na innej karcie jest nieważny.
8. Na karcie do głosowania każdy kandydat do Rady może oddać ważny głos na maksymalnie 7 osób.
9. W przypadku gdy głosujący odda głos na więcej niż 7 osób, kartę do głosowania uznaje się za nieważną.
Nieważnych kart do głosowania nie bierze się pod uwagę przy ustalaniu wyników głosowania.
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10. W przypadku, gdy kilku kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów, a ich wybór spowodowałby
przekroczenie limitu 7 osób, przewodniczący zebrania zarządza dodatkowe głosowanie między tymi
kandydatami. W głosowaniu dodatkowym każdy kandydat do Rady może zagłosować tylko na jedną
osobę.Głosowanie jest przeprowadzane aż do skutecznego wyboru członków Gminnej Rady Seniorów.
11. W przypadku gdy kilku kandydatów do Rady uzyska równą liczbę głosów, ale nie spowoduje to
przekroczenia limitu 7 osób, wszystkie wybrane w ten sposób osoby uzyskują status członka Rady.
12. Z przeprowadzonych wyborów komisja wyborcza sporządza protokół. Do protokołu dołącza się karty
do głosowania. Protokół podpisują członkowie komisji wyborczej.Protokół przekazuje się Wójtowi.
13. Wyniki wyboru do Rady podaje się do publicznej wiadomosci w Biuletynie Informacji Publicznej, na
stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w terminie 14 dni od dnia przekazania dokumentacji przez
przewodniczącego zebrania.
§ 13. 1. Skład osobowy Rady ogłasza Wójt w drodze zarządzenia.
2. Kadencja Rady Seniorów trwa 5 lat licząc od dnia powołania składu Rady do dnia poprzedzającego
pierwsze posiedzenie Rady Seniorów nowej kadencji.
Rozdział 4.
Zasady działania Rady
§ 14. 1. Pierwsze posiedzenie Rady powinno się odbyć w terminie 30 dni od ogłoszenia informacji o jej
składzie osobowym.
2. Pierwsze posiedzenie zwołuje Wójt, wyznaczając jego termin, miejsce oraz porządek obrad.
3. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad pierwszego posiedzenia Rady powinno zostać
dokonane za pomocą poczty tradycyjnej, elektronicznej lub telefonicznie co najmniej na 7 dni przed
wyznaczonym terminem posiedzenia. Sposób dokonania zawiadomienia konkretnego członka Rady zalezy od
oświadczenia złożonego w tym zakresie na formularzu zgłoszeniowym.
4. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy swego statutowego składu.
Prowadzący obrady nie przerywa ich, gdy liczba członków Rady obecnych na miejscu odbywania posiedzenia
Rady spadnie poniżej połowy statutowego składu. Jednakże Rada wówczas nie może podejmować uchwał.
5. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera ze swego grona w głosowaniu jawnym zwykłą większością
głosów Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. Do czasu wyboru Przewodniczącego
obrady prowadzi najstarszy wiekiem kandydat.
6. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady i reprezentuje ją na zewnątrz, a w szczególności:
1) ustala termin i porzadek posiedzenia,
2) zwołuje posiedzenia,
3) prowadzi obrady,
4) zaprasza na posiedzenia przedstawicieli organizacji i instytucji prowadzących działalnośść w zakresie
dotyczącym osób starszych.
7. Do zadań Sekretarza Rady należy:
1) sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady,
2) prowadzenie dokumentacji Rady,
3) zapewnienie sprawnego funkcjonowania Rady i odpowiedniego przepływu informacji.
8. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady jego obowiązki wykonuje Wiceprzewodniczący.
W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego zadania te wykonuje najstarszy
wiekiem członek Rady.
9. Odwołanie Przewodniczącego Rady z pełnienia jego funkcji następuje w trybie określonym dla jego
wyboru, na jego wniosek lub na wniosek co najmniej 3 członków Rady.
10. Zapis ust.9 stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
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§ 15. 1. Posiedzenia Rady odbywają się zgodnie z planem pracy Rady, nie rzadziej jednak niż raz na
kwartał.
2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący:
1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek co najmniej trzech członków Rady,
3) na wniosek Wójta lub Przewodniczącego Rady Gminy.
3. W przypadku złożenia wniosku o zwołanie posiedzenia Rady- Przewodniczący ma obowiązek zwołać
takie posiedzenie w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia stosownego wniosku.
4. W przypadku niewywiązywania się przez Przewodniczącego Rady z obowiązku, o którym mowa
w ust.3, posiedzenie Rady może zwołać Wójt.
5. Przewodniczący Rady zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad Rady za pomocą
poczty tradycyjnej, elektronicznej lub telefonicznie co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem
posiedzenia.Każdy członek Rady w formie pisemnej wskazuje sposób jego zawiadamiania
6. Gminna Rada Seniorów może powoływać ze swego grona stałe i doraźne komisje, ustalając ich skład
osobowy i przedmiot działania.
§ 16. 1. Posiedzenia Rady są jawne. Podczas obrad Rady na sali może być obecna publiczność bez prawa
głosu.
2. Z przebiegu posiedzenia Sekretarz Rady sporządza protokół, który w szczególności powinien zawierać:
1) numer, datę i miejsce posiedzenia oraz imię i nazwisko osoby prowadzacej obrady,
2) stwierdzenie prawomocnosci obrad,
3) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia,
4) porządek obrad,
5) zwięzłe streszczenie przebiegu obrad,
6) treść opinii, stanowisk i wniosków zgłaszanych podcza posiedzenia,
7) wyniki głosowania,
8) numer i treść podjętych uchwał,
9) podpisy prowadzącego posiedzenie i sekretarza.
3. Do protokołu załącza się listę obecności na posiedzeniu, podjęte w jego trakcie uchwały oraz przyjęte
inne dokumenty, np. opinie, stanowiska, wnioski.
§ 17. 1. Rada rozstrzyga wszystkie sprawy należące do jej kompetencji w formie:
1) uchwał,
2) stanowisk,
3) apeli,
4) deklaracji zawierających zobowiązanie do określonego postępowania,
5) opinii zawierajacych oświadczenie wiedzy albo ocenę.
2. Uchwały, stanowiska, apele, deklaracje, opinie są sporządzane w formie odrębnych dokumentów.
3. Uchwały numeruje się uwzględniając numer posiedzenia ( cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwały
(cyframi arabskimi) i rok podjęcia uchwały.
4. Uchwały podpisuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady prowadzący posiedzenie.
§ 18. 1. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy statutowego
składu Rady w głosowaniu jawnym poprzez podniesienie ręki.
2. W głosowaniu biorą udział jedynie członkowie Rady.
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3. Uchwały Gminnej Rady Seniorów otrzymuje Wójt Gminy Trzebielino i Rada Gminy Trzebielino.
4. Podejmowane uchwały publikuje się na stronie internetowej Gminy Trzebielino.
§ 19. 1. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie i mają obowiązek brania udziału w pracach
Rady.
2. Wygaśnięcie mandatu członka Rady następuje:
1) w przypadku rezygnacji,
2) w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie,
3) w razie śmierci.
3. W razie wygaśnięcia mandatu członka Rady jej skład uzupełnia się o osobę, która podczas ostanich
wyborów Rady uzyskała kolejno największą liczbę głosów. W sytuacji, gdy dwóch lub więcej kandydatów ma
równą liczbę głosów, Przewodniczący Rady zarządza losowanie. Losowanie przeprowadza komisja powołana
przez Radę.
4. W przypadku niemożności zastosowania procedury opisanej w ust.3, uzupełnienie składu Rady następuje
w trybie właściwym dla wyboru członków Rady.
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 20. Zmian w niniejszym Statucie dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego nadania.

