
RADA CMI}IY LTONCI}I
uł. Partyrantów 3, 05,l55 Leoncirt

w sprawie

UCHWAŁA NR Y|XIV l 117 l 12
RADY GMINY LEONCIN

z dnia 29 lutego 2012 r.

powołania Rady Seniorów Gminy Leoncin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w zgodzie z art.5b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200| r. Nr 142, poz. |59| z poźn. zm.) - Rada
Gminy Leoncin uchwala, co następuje:

$ 1. 1. Powołuje się Radę Seniorów Gminy Leoncin, w celu zapewnienia seniorom wpływu
na sprawy dotyczące społeczności, jak i najstarszego pokolenia.

2. w skład Rady Seniorów Gminy Leoncin, wchodzą mieszkańcy Gminy Leoncin, I<tórzy
ukończyli 60 rok Życia, na zasadach określonych w statucie Rady Seniorów Gminy Leoncin
stanowi ący m zał'ącznik do nini ej s zej uchwały.

$ 2. Wyl<onanię uchwały powierza się Wójtowi Grlrirry Lętlncin'

$ 3. Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia'
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Uzasadnienie

Wiek senioralny jest naturalną i wartościową częścią ludzkiej egzystencji, tak jak
dzieciństwo i lata średnie. Każda faza życia obejmuje zarówno ron,uój, jak tez utratę czegoś,
posiadanie możliwości i ograniczeń, ma coś do dania i otrzymania, a także jest olcresem
nabycia olcreślonych praw, jak i przypisanych obowiązlrow. Konieczne jest zatem aktwne i
zobiekĘwizowane przeciwdziałanie pomijaniu i wyHuczaniu najstarszego pokolenia z
uczestnictwa w życiu społecznym oraz stworzenie warunków, hóre zapewnią seniorom
wysokąjakość zycia.



Zatącznik
Do uchwaty Nr XXIV/I 17/2012
Rady Gminy Leoncin
z dnia 29 lutego 2012 r.

Statut
Rady Seniorów Gminy Leoncin



$ 1. Statut określa zasady dział'ania, cel i zadania Rady Seniorów Gminy Leoncin, zwanej
dalej ,'RadĘ, oraz tryb wyboru jej członków.

$ 2. 1. W celu zapewnia seniorom wpływu na sprawy doĘczące społeczności, jak i
najstarszego pokolenia, powołuje się Radę Seniorów Gminy Leoncin.

2. Głównym celem Rady jest słuzenie seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów
wobec władz Gminy.

3. Rada jest organem opiniodawczym, doradczym i inicjatywnym dla wł'adz Gminy.

$ 3. Rada działaw następujących obszarach:

1 . zap obie ganie i przełamywanie mar gina|izacj i seniorów;

2, wspieranie aktywności ludzi starszych;

3. profilaktyka i promocjazdrowia seniorów;

4. przełamywanie stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowanie ich
autorytetu;

5. rozwój form wypoczynku, dostęp do edukacji i kultury.

$ 4. Do zadan Rady należy:

l. ścisła współpraca z władzami Gminy przy rczsttzyganiu o istotnych oczekiwaniach

i potrzebach ludzi starszych;

2, przedstawianie propozycji w zakresie ustalania priorytetowych zadń w perspektywie

krótko- i długookresowej oraz inicjowanie działńnarzecz seniorów;

3. monitorowanie potrzeb leoncińskich seniorów;

4. wydawanie opinii i formułowanie wniosków, służących rozwojowi działalności na rzecz

seniorów;

5. inicjowanie dziaŁan mających na celu upowszechnianie współpracy Gminy Leoncin ze

środowiskiem osób starszvch:

$ 5. 1. Rada powoływana jest na czas nieokreślony.

2' Skład osobowy Rady powoływany jest na okres kadencji Rady Gminy Leoncin.

3. Skład osobowy Rady powołuje się w formie uchwały Rady Gminy Leoncin'

4. W skład Rady mogą byó powołane wyłącznie osoby, które ukończyły 60. rok Życia, zwarle

dalej ,,seniorami".



5. W skład Rady wchodząseniorzy (9 osób) wybrani przez seniorów, widniejący w spisie

wyborców Gminy Leoncin (na dzien ostatnich wyborów do Rady Gminy), ktorzy dziaŁająna

rzecz środowiska osób starszych.

6. Seniorzy będący przedstawicielami swojej grupy wiekowej wybierani Są na spotkaniu

Wójta Gminy Leoncin z wlw grupą według trybu określonego na spotkaniu. Wybory sątajne'

równe, powszechne.

7. Wójt Gminy Leoncin ogŁasza informację o mozliwości uczestniczenia oraz terminie

spotkania (w terminie co najmniej 2 tygodni ptzed planowanym spotkaniem), o których mowa

w ust. 6:

1) na stronie internetowej Urzędu Gminy Leoncin _ http://wrł'r,v..leoncin.pl

2) w Biuletynie Informacyjnym Gmina Leoncin;

3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Leoncin.

8. WaruŃienr uczesttrictwa jest dokonanie rejestracji karrdyclata w terminie wskazanym w

ogłoszeniu.

9. Wójt Gminy powołuje Komisję Wyborczą Rady Seniorów. Jej zadaniemjest organizacja

wyborów' w tym przygotowanie miejsca do głosowania' przeprowadzęrrie głosowania.,

z|iczente głosów oraz podanie do publicznej wiadomości wyników głosowania.

i0' Radnyrrri zostająseniorzy, ktorzy otrzymająnajwiększą |iczbęgłosów

1 1. Wybor uzupełniający, w przypadku wygaśnięcia mandatu radnego, do Rady Seniorów

Gminy Leoncin, przept owadza Rada S eniorów.

12. Wybory przeprowadza się z końcem kadencji Rady Gminy'

13' Wybrani do Rady Seniorów seniorzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego

Rady Seniorów.

14. Przedstawicieli Rady Seniorów Gminy Lęoncin do kontaktów zewnętrznychwskazuje

Przewodniczący Rady Seniorów spośród członków Rady Seniorów.

15. Rada Gminy Leoncin desygnuje osobę do kontaktów z RadąSeniorów.

s 6. 1.Rada spotyka się co najmniej raznakwartał. Spotkania organizuje Przewodniczący
Rady. o terminie informuje członków Rady.

2. w ww. spotkaniu mogą na zaproszenie Przewodniczącego Rady Seniorów, lczestniczyć
przedstawiciele Rady Gminy i/lub Wójt Gminy.

3. Przewodntczący Rady Seniorów moze przedstawić ustalenia ze spotkania Rady na sesji
Rady Gminy (po wcześniejszym zgłoszeniu Przewodniczącemu Rady Gminy, tak aby
wystąpienie Przewodniczącego Rady Seniorów mozna byto umieścić w porządku obrad sesji).



4.RadarazdorokumozeorganizowaóDebatęnatematsytuacjiseniorówwgminieLeoncin.
Wyniki Debaty Rada przeJstawia do wiadomości public znej poprzez umieszczenie jej

wynikow na stronie Urzędu Gminy www.leoncin.pl oraz sesji Rady Gminy (po

wczeŚniejs zymzgtoszeniu takiego zamiaru Przewodniczącemu Rady Gminy) i na spotkaniach

organizowanych dla seniorów.

5. Sprawozdanie ze swojej działalności Rada Seniorów przedstawi araz do roku na sesji Rady

Gminy (po wcześniejszym zgłoszeniu Przewodniczącemu Rady Gminy, tak aby wystąpienie

Przewodni czącegoRady Seniorów mozna było umieściÓ w porządku obrad sesji).

$ 7. RadnY maprawo:

1. zgł'aszaÓ postulaty i inicjatywy'

f . uzyskaó kaidąinformacj ę dotyczącą prac Rady,

3. proponowaÓ tanaty i spiawy do dyskusji, które uwaŻazaspołecznie pilne i uzasadnione,

zwłaszczate, które wynikają z postulatów seniorów,

$ 8. Radny ma obowią7ek:

1. przestrzegaó Statutu,

f. uczestniczyÓ w realizacji celów Rady,

3. brać czynny udział'w spotkaniach Rady,

4. informowaó seniorów o działalności Rady'

5' utrzymywać stały kontakt z seniorami w gminie,

6. przedstawiaó wnioski sęniorów na sesjach Rady,

$ 9. Wygaśnięcie mandatu czŁonkaRady następuje wskutek:

1) ztzeczenia się mandatu,

2)wykluczeniazRadynaskutekdziałaniasprzęcznegoZplawem'
3) śmierci Radnego.

$ 10. 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu przeprowadza się zgodnie z $ 5 ust. t 1 wybory

izupełniające do Rady w terminie nie dłuŹszymnLŻ 60 dni.

2. Wyborow uzupetniających nie przepro wadzasię w przypadku, gdy od daty wygaŚnięcia

mandatu radnego do daty wyborów zwykłych upłynęłoby mniej niz pół roku.

s 11. 1. Kadencja Radnego moie byó skrocona, jeie]Itnie wywiązuje się ol:lze swoich

obowiązkow i nie przestrzegaStatutu Rady. Radnego odwołuje Rada Gminy Leoncin na

wniosek Przewodni czącegoRady Seniorów lub minimum 5 Radnych Seniorów zwykłą

większością głosów przy obecności ponad połowy składu Rady Gminy Leoncin

(kworum). ., 
zmandatuwkażdym czasie,

2. RadnY ma Prawo do rezYgnaclt :

$12.ZmianywStatucieprzeprowadzasięwtrybiewłaściwymdlajegouchwalenia.


