UCHWAŁA NR XLIII/580/14
RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE
z dnia 28 sierpnia 2014 r.
w sprawie powołania Rady Seniorów w Piekarach Śląskich
Na podstawie art 5 c ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.594
z późn. zm.):
Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala:
§ 1. W celu zapewnienia seniorom wpływu na sprawy dotyczące lokalnej społeczności, a zwłaszcza
najstarszego pokolenia mieszkańców Miasta Piekary Śląskie, powołuje się Radę Seniorów w Piekarach
Śląskich.
§ 2. Nadaje się Statut Rady Seniorów w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miasta Piekary Śląskie
dr inż. Tomasz Cisek
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/580/14
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 28 sierpnia 2014 r.
STATUT RADY SENIORÓW W PIEKARACH ŚLĄSKICH
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Rada Seniorów w Piekarach Śląskich, zwana dalej Radą, składa się z osób starszych, będących
mieszkańcami Piekar Śląskich oraz przedstawicieli piekarskich organizacji i podmiotów działających na rzecz
osób starszych, w szczególności organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego
wieku.
§ 2. Siedzibą Rady jest Klub Seniora "Radość" w Piekarach Śląskich przy ul. Olimpijskiej 3, natomiast
posiedzenia Rady odbywają się Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.
Rozdział 2.
Organy i tryb pracy Rady
§ 3. 1. Kadencja Rady Seniorów trwa 4 lata licząc od dnia wyborów do Rady z wyjątkiem
I kadencji.
2. Pierwsze wybory do Rady zarządza się nie później niż do 31 października 2014 roku.
3. Kolejne wybory do Rady zarządza się nie później niż do 31 października 2016 roku, w którym kończy
się I kadencja.
4. W skład Rady wchodzi 15 radnych seniorów, w tym:
1) przedstawiciele osób starszych zamieszkałych na terenie Piekar Śląskich
2) przedstawiciele organizacji i podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności
przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku.
5. Każda organizacja pozarządowa i podmioty działające na rzecz osób starszych mogą zgłosić jednego
kandydata.
6. Zgłoszenia kandydatów do Rady przyjmowane są w terminie do 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia
o przyjmowaniu zgłoszeń na oficjalnej stronie internetowej Gminy Piekary Śląskie www.piekary.pl, tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta Piekary Śląskie oraz w prasie lokalnej.
7. Do zgłoszenia kandydatów do Rady, określonych w ust. 4 pkt.2 należy dołączyć uchwałę lub inny
dokument potwierdzający wytypowanie przedstawiciela przez zgłaszający podmiot lub organizację.
8. Kandydatów do Rady wskazuje Prezydent Miasta Piekary Śląskie na podstawie przyjętych zgłoszeń.
Wyłonienie kandydatów odbywa się z uwzględnieniem zasady reprezentatywności oraz aktywnej współpracy
podmiotu lub organizacji z Gminą Piekary Śląskie.
9. Prezydent Miasta Piekary Śląskie powołuje skład osobowy Rady w drodze zarządzenia.
10. Członek Rady może zostać odwołany w trakcie kadencji w przypadku złożenia rezygnacji
z pracy w Radzie lub cofnięcia rekomendacji przez organizację lub podmiot, które go do Rady delegowały.
11. Członkowie Rady pełnią funkcje społeczne, nie pobierając z tego tytułu diet ani wynagrodzeń.
§ 4. 1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza
w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 składu Rady.
2. Wybrane osoby stanowią Prezydium Rady.
§ 5. 1. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności
Przewodniczącego. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Prezydent Miasta Piekary Śląskie.
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2. Prezydium Rady ustala porządek obrad Rady.
3. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz na kwartał.
4. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady w celu rozpatrzenia spraw zgłoszonych przez członków
Rady, osób starszych nie będących członkami Rady, a także w celu wyrażenia przez Radę opinii
w sprawach przedstawionych jej do zaopiniowania przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie.
§ 6. Każdy z członków Rady ma prawo wyrazić swoje zdanie w sprawach omawianych na posiedzeniu.
§ 7. 1. Rada wyraża swoje stanowisko w formie uchwały.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy
składu Rady.
3. Przewodniczący przekazuje podjęte na posiedzeniu uchwały Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie,
§ 8. Na posiedzenia Rady, Prezydium może zaprosić Prezydenta Miasta Piekary Śląskie, radnych Rady
Miasta, przedstawicieli Urzędu Miasta lub instytucji właściwych ze względu na tematykę posiedzenia.
§ 9. 1. Z posiedzenia sporządza się protokół, który zawiera zwięzłe streszczenie referowanych spraw,
podjęte uchwały, wyniki głosowania.
2. Protokół podpisuje Przewodniczący Rady.
3. Do protokołu dołącza się listę obecności na posiedzeniu.
Rozdział 3.
Postanowienia końcowe
§ 10. Pierwsza kadencja Rady rozpoczyna się z dniem powołania przez Prezydenta Miasta pierwszej Rady
Seniorów, a kończy 31 października 2016 roku.
§ 11. Zmiany Statutu dokonuje się w trybie jego nadania.
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