
UCHWAŁA Nr XLIII/450/14

RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Legnicy oraz nadania jej statutu

Na podstawie art. 5c ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 
594, poz. 645 i poz. 1318) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Powołuje się Miejską Radę Seniorów w Legnicy, zwaną dalej „Radą Seniorów”. 

§ 2. 

Rada Seniorów działa na podstawie statutu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 

 

Przewodniczący Rady

Jan Szynalski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/450/14 

Rady Miejskiej Legnicy 

z dnia 31 marca 2014 r. 

STATUT MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW W LEGNICY 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. 

1. Miejska Rada Seniorów w Legnicy, zwana dalej „Radą Seniorów” powołana jest w celu tworzenia 
warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej oraz rozwijania więzi 
międzypokoleniowej. 

2.  Powołanie Rady Seniorów zapewnia osobom starszym udział w podejmowaniu przez samorząd Legnicy 
decyzji w sprawach, które bezpośrednio ich dotyczą. 

3.  Działalność Rady Seniorów polega na określaniu priorytetów potrzeb i problemów osób w wieku 
senioralnym oraz przedstawianiu propozycji i wniosków dotyczących działań samorządu na rzecz ludzi starszych.

Rozdział 2.
Obszary działania i zadania 

§ 2. 

Rada Seniorów działa w następujących obszarach: 

1) wspieranie wszelkich form aktywności osób starszych, 

2) zapobieganie i przełamywanie marginalizacji seniorów, 

3) solidarność międzypokoleniowa, 

4) budowanie pozytywnego społecznego wizerunku i autorytetu starszego pokolenia, 

5) profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowego trybu życia, 

6) rozwój oferty kulturalnej, edukacyjnej i rekreacyjnej.

§ 3. 

Do zadań  Rady Seniorów należy: 

1) ścisła współpraca z władzami Legnicy przy rozstrzyganiu kwestii istotnych z punktu widzenia oczekiwań 
i potrzeb osób starszych, 

2) przedstawianie propozycji w zakresie ustalania priorytetowych zadań oraz inicjowanie działań na rzecz 
seniorów, 

3) zbieranie informacji na temat potrzeb legnickich seniorów, 

4) wydawanie opinii i formułowanie stanowisk służących rozwojowi działalności na rzecz seniorów, 

5) zgłaszanie uwag do projektów aktów prawa miejscowego dotyczących środowisk senioralnych, 

6) wzbogacanie miejskiej oferty kulturalnej i rekreacyjnej, 

7) upowszechnianie wiedzy i informowanie legniczan o działaniach podejmowanych przez władze miasta, służby 
miejskie i partnerów pozarządowych na rzecz środowiska seniorów, 

8) organizacja raz w roku Dnia Seniora w Legnicy.
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Rozdział 3.
Wybór członków 

§ 4. 

1. W skład Rady Seniorów wchodzą: 

1) od 8 do 12 przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy 
o działalności pożytku publicznego; podmiotów i instytucji działających na rzecz osób starszych, w tym 
organizatorów legnickich uniwersytetów trzeciego wieku; klubów seniora działających przy podmiotach 
i instytucjach działających na terenie miasta; sekcji emerytów i rencistów działających przy związkach 
zawodowych prowadzących działalność na terenie Legnicy, 

2) przedstawiciele słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku prowadzących działalność na terenie Legnicy – po 
jednej osobie z każdego uniwersytetu; wybór następuje na podstawie procedury określonej przez słuchaczy, 

3) 2 osoby wskazane przez Prezydenta Legnicy. 

 O liczbie członków Rady Seniorów na daną kadencję decyduje każdorazowo Forum Wyborcze 
Legnickich Seniorów, o którym mowa w ust. 5.

2.  Przedstawiciele środowisk senioralnych muszą stanowić co najmniej połowę składu Rady Seniorów. 

3.  Każdą organizację lub instytucję może reprezentować jedna osoba. 

4.  Kadencja Rady Seniorów trwa 2 lata i trwa do dnia powołania Rady Seniorów kolejnej kadencji. 

5.  Kandydaci na członków Rady Seniorów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 wybierani są podczas zwoływanego 
każdorazowo przez Prezydenta Miasta Forum Wyborczego Legnickich Seniorów, zwanego dalej „Forum”. 

6.  Forum zwoływane jest najpóźniej 30 dni przed końcem kadencji Rady Seniorów. Informacja o jego 
zwołaniu powinna ukazać się na oficjalnej stronie internetowej miasta, w BIP Urzędu Miasta Legnicy oraz na 
tablicy ogłoszeń i magazynie miejskim. O Forum pisemnie powiadomione będą podmioty oraz organizacje 
pozarządowe działające na rzecz seniorów i uniwersytety trzeciego wieku. 

7.  Osoby zainteresowane udziałem w Forum dokonują wcześniejszej rejestracji, zgodnie z informacją podaną 
w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 6. 

8.  Spośród uczestników Forum wybrany zostanie w głosowaniu jawnym jego prowadzący. 

9.  Wyboru kandydatów na członków Rady Seniorów dokonuje się w głosowaniu według procedury przyjętej 
przez Forum spośród osób obecnych, z zastrzeżeniem, że osoba nieobecna może kandydować, o ile wyraziła na to 
pisemną zgodę. 

10.  Członkami Rady Seniorów spośród obecnych na Forum zostają osoby, które w głosowaniu otrzymały 
największą liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów przy ostatnim mandacie na liście przeprowadza się 
dodatkowe głosowanie tych kandydatur, których ta sytuacja dotyczy. 

11.  Kandydaci, którzy nie weszli do składu osobowego Rady Seniorów tworzą listę rezerwową zgodnie 
z liczbą uzyskanych głosów.

Rozdział 4.
Członkostwo 

§ 5. 

1. Członkowie Rady Seniorów są równi w prawach i obowiązkach. 

2.  Członkowie Rady Seniorów są zobowiązani do czynnego uczestniczenia w posiedzeniach. 

3.  Każdy z członków Rady Seniorów ma zapewniony  dostęp do dokumentów Rady Seniorów w godzinach 
pracy Urzędu Miasta Legnicy. 

4.  Członkowie Rady Seniorów pełnią swe funkcje społecznie, nie pobierając z tego tytułu diet ani 
wynagrodzenia. 

5. Odwołanie członka Rady Seniorów przed upływem kadencji następuje: 

Id: 12F65AF3-A9B4-4150-A5D3-66CB5A3FF38B. Podpisany Strona 2



1) na jego wniosek, 

2) na wniosek organizacji lub instytucji, którą reprezentuje, 

3) w przypadku skazania członka Rady Seniorów prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy 
umyślnej, 

4) jeżeli stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków członka Rady Seniorów z powodu choroby 
stwierdzonej orzeczeniem lekarskim, 

5) w przypadku śmierci.

6.  W miejsce odwołanego członka Rady Seniorów Rada Seniorów powołuje na jego miejsce kandydata, który 
uzyskał największą liczbę głosów na liście rezerwowej, o której mowa w § 4 ust. 11.

Rozdział 5.
Organy Rady Seniorów i ich zadania 

§ 6. 

1. Rada Seniorów wybiera ze swego grona i odwołuje w głosowaniu według przyjętej przez siebie procedury 
Przewodniczącego Rady Seniorów, Wiceprzewodniczącego Rady Seniorów oraz Sekretarza Rady Seniorów 
zwykłą większością głosów. 

2. Do zadań Przewodniczącego Rady Seniorów należy: 

1) reprezentowanie Rady Seniorów na zewnątrz, 

2) ustalanie terminów posiedzeń Rady Seniorów, 

3) zwoływanie posiedzeń Rady Seniorów – z własnej inicjatywy, na wniosek 3 członków Rady Seniorów, 

4) prowadzenie posiedzeń Rady Seniorów, 

5) ustalanie porządku prac Rady Seniorów, 

6) czuwanie nad terminowością i przebiegiem prac Rady Seniorów, 

7) zapraszanie na posiedzenia Rady Seniorów ekspertów z zakresu zadań publicznych, 

8) podejmowanie decyzji w sprawie trybu pracy Rady Seniorów nad projektem uchwały lub innymi materiałami 
przekazanymi Radzie Seniorów do zaopiniowania, 

9) przygotowanie do publikacji na oficjalnej stronie internetowej miasta, w BIP Urzędu Miasta Legnicy oraz 
tablicy ogłoszeń rocznego sprawozdania z funkcjonowania Rady Seniorów najpóźniej do 31 marca roku 
następnego, 

10) przygotowanie i przedstawianie sprawozdania kadencyjnego z funkcjonowania Rady Seniorów podczas 
Forum, o którym mowa w § 4 ust. 5. 

§ 7. 

1. W przypadku braku możliwości pełnienia swoich obowiązków przez Przewodniczącego Rady Seniorów 
zastępuje go Wiceprzewodniczący Rady Seniorów. 

2. Do zadań Sekretarza Rady Seniorów należy: 

1) przygotowanie dokumentów na posiedzenia Rady Seniorów, 

2) sporządzanie protokołów z posiedzeń.

3.  Radę Seniorów we wszystkich sprawach dotyczących jej funkcjonowania może reprezentować osoba 
wskazana przez Przewodniczącego Rady Seniorów.

Rozdział 6.
Sposób działania i podejmowania decyzji 

§ 8. 

1. Rada Seniorów pracuje na posiedzeniach lub w trybie obiegowym. 
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2.  Posiedzenia Rady Seniorów odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

3.  Członkowie Rady Seniorów powiadamiani są o planowanym posiedzeniu i porządku obrad co najmniej 
7 dni przed terminem spotkania. Wraz z zawiadomieniem doręczane są materiały merytoryczne. 

4.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin określony w ust. 3 może ulec skróceniu do 3 dni 
roboczych. 

5.  W trybie obiegowym członkowie Rady Seniorów przedstawiają Przewodniczącemu Rady Seniorów swoje 
stanowiska w formie elektronicznej lub innej pisemnej w wyznaczonym przez niego terminie. 

6.  Stanowiska i opinie podjęte przez Radę Seniorów przekazywane są Prezydentowi Miasta Legnicy oraz 
Radzie Miejskiej Legnicy. 

7.  Stanowisko lub opinia podjęta przez Radę Seniorów w trybie obiegowym musi być potwierdzona na 
najbliższym posiedzeniu Rady Seniorów. 

8.  Posiedzenie Rady Seniorów uważa się za ważne, gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa składu Rady 
Seniorów. 

9. Posiedzenia Rady Seniorów są protokołowane. Protokół powinien zawierać w szczególności: 

1) numer, datę i miejsce posiedzenia, 

2) ustalony porządek obrad, 

3) listę członków obecnych na posiedzeniu, 

4) stwierdzenie ważności obrad, 

5) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia, 

6) przebieg obrad i streszczenie dyskusji, 

7) informację o podjętych decyzjach wraz z przebiegiem głosowania, 

8) podpisy Przewodniczącego Rady Seniorów.

§ 9. 

1. Najpóźniej 20 dni przed planowaną sesją Rady Miejskiej Legnicy podmiot posiadający inicjatywę 
uchwałodawczą przekazuje Radzie Seniorów przygotowany przez siebie projekt uchwały lub akt prawa 
miejscowego dotyczący osób starszych lub działań realizowanych na ich rzecz przez instytucje publiczne 
i społeczne. 

2.  Termin wyrażania opinii przez Radę Seniorów wynosi 14 dni od dnia otrzymania projektu uchwały do 
konsultacji. 

3.  W szczególnych okolicznościach uzasadnionych interesem publicznym termin przekazania Radzie Seniorów 
projektu uchwały wynosi 7 dni przed planowaną sesją Rady Miejskiej Legnicy. Projekt przekazany w trybie pilnym 
musi zawierać uzasadnienie jego użycia. 

4.  W przypadkach, o których mowa w ust. 3 termin wyrażenia opinii przez Radę Seniorów wynosi 3 dni od 
dnia otrzymania projektu uchwały do konsultacji. 

5.  Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażania.

§ 10. 

1. Decyzje Rady Seniorów podejmowane są w postaci uchwał, stanowisk i opinii. 

2.  Decyzje Rady Seniorów zapadają zwykłą większością głosów. 

3.  W przypadku równej ilości głosów, głos decydujący ma Przewodniczący Rady Seniorów.

§ 11. 

1. Rada Seniorów może powołać stałe lub doraźne zespoły robocze. 
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2.  Rodzaj, czasowy i rzeczowy zakres prac oraz skład osobowy zespołu określa Rada Seniorów biorąc pod 
uwagę przygotowanie merytoryczne swoich członków. 

3.  Zespół roboczy wybiera ze swojego grona Przewodniczącego zespołu i Wiceprzewodniczącego zespołu. 

4.  Przewodniczący zespołu lub w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący zespołu kieruje pracami zespołu 
i przedstawia wyniki tych prac na posiedzeniu Rady Seniorów.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe 

§ 12. 

1. Warunki organizacyjne niezbędne do funkcjonowania i prawidłowej pracy Rady Seniorów zapewnia Urząd 
Miasta Legnicy. 

2.  Obsługę Rady Seniorów prowadzi wydział wskazany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta 
Legnicy. 

3.  Pierwsze Forum zwołuje Prezydent Miasta najpóźniej 45 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.
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