
UCHWAŁA NR V/43/15
RADY MIASTA MYSŁOWICE

z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie powołania Mysłowickiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

Na podstawie art. 5c ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 
594 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miasta Mysłowice
uchwala:

§ 1. Powołuje się Mysłowicką Radę Seniorów, zwaną dalej Radą.

§ 2. Mysłowickiej Radzie Seniorów nadaje się Statut określający tryb wyboru jej członków i zasady 
działania, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice

Grzegorz Łukaszek

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 lutego 2015 r.

Poz. 660



 
 
 

Statut Mysłowickiej Rady Seniorów 
 

Rozdział I. 
Postanowienia  ogólne 

 

§ 1.  Statut Mysłowickiej Rady Seniorów, zwany dalej Statutem, określa tryb wyboru  
i powoływania członków Rady oraz zasady działania Rady 

 
§ 2.  Ilekroć w Statucie jest mowa o: 

1. Ustawie – naleŜy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.); 

2. Środowiskach senioralnych – naleŜy przez to rozumieć podmioty działające na rzecz 
osób starszych, w szczególności organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i wolontariacie  ( Dz. U. z 2010 Nr 234 poz. 1536 z późn. zm) 
prowadzące działalność na rzecz seniorów na terenie Mysłowic oraz stowarzyszenia 
zwykłe, uczelnie wyŜsze, Uniwersytety Trzeciego Wieku, Rady Dzielnicy, Kluby 
Seniora; 

3. Radzie – naleŜy przez to rozumieć  Mysłowicką Radę Seniorów; 
4. Prezydencie Miasta – naleŜy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Mysłowice; 
5. Radzie Miasta – naleŜy przez to rozumieć Radę Miasta Mysłowice. 

 

Rozdział II. 
Wybory do Rady 

 

§ 3.  Kadencja Rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów. 
 
§ 4.  Kolejne wybory do Rady zarządza się nie później niŜ 2 miesiące przed upływem 

kadencji Rady. 
 
§ 5.  Rada liczy 23 członków. 
 
§ 6.  Nabór kandydatów do Rady rozpoczyna się od dnia ogłoszenia Prezydenta Miasta  

o naborze kandydatów poprzez podanie go do publicznej wiadomości na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta w  Mysłowicach przy ul. Powstańców 1, w prasie lokalnej oraz 
na stronie internetowej Miasta  Mysłowice www.myslowice.pl. Ogłoszenie zawierać 
będzie formularz zgłoszenia kandydata oraz informację o terminie i miejscu zgłaszania 
kandydatów. 

 
§ 7. 1. Formularz zgłoszeniowy do Rady zawierać będzie: 

1) imię i nazwisko kandydata; 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/43/15
Rady Miasta Mysłowice
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2) dane teleadresowe kandydata; 
3) opis sylwetki kandydata z uwzględnieniem doświadczenia zawodowego  

w szczególności działalności na rzecz seniorów; 
4) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie; 
5) oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych  

z wyborami do Rady i jej działalnością; 
6) podpis kandydata. 

 
2.  W przypadku zgłoszenia kandydata przez środowiska senioralne do formularza,  
o którym mowa w ust. 1, dołączone zostać powinny: 
1)  aktualny odpis z rejestru , ewidencji albo innego dokumentu potwierdzającego status 

prawny podmiotu zgłaszającego oraz umocowanie osób zgłaszających do jego 
reprezentacji; 

2)  oświadczenie kandydata o wyraŜeniu zgody na kandydowanie. 
 

3.  KaŜdy z podmiotów o których mowa w ust. 2 moŜe zgłosić maksymalnie dwóch 
kandydatów do Rady. 

 
§ 8.  Okres zgłaszania kandydatów nie moŜe być krótszy niŜ 14 dni. 
 
§ 9.  Po zakończeniu okresu zgłaszania kandydatów Prezydent Miasta udostępni listę imienną 

osób, których kandydatury zostały zgłoszone. Lista zamieszczona zostanie na stronie 
internetowej Urzędu a takŜe tablicach ogłoszeń. Lista jest usuwana niezwłocznie po 
powołaniu Rady. 

 
§ 10.  Wybory członków Rady zarządza Prezydent Miasta, ustalając datę, miejsce i czas 

trwania wyborów.  
 
§ 11.  Celem przeprowadzenia wyborów i ustalenia wyników głosowania Prezydent Miasta 

powoła Komisję Wyborczą w skład której wejdzie jeden przedstawiciel Urzędu, jeden 
przedstawiciel Rady Miasta oraz jeden przedstawiciel środowisk senioralnych. 

 
§ 12.  Uprawnionymi do oddania głosu w wyborach do Rady są pełnoletni mieszkańcy 

Mysłowic. Weryfikacji osoby zainteresowanej wzięciem udziału w wyborach 
dokonuje Komisja Wyborcza o której mowa w § 11. 

 
§ 13 .  Głosowanie polega na postawienie znaku „x” przy imieniu i nazwisku jednego ze 

zgłoszonych kandydatów na karcie do głosowania udostępnianej przez Komisję 
Wyborczą. 

 
§ 14.  Członkami Rady zostaje 23 kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę 

głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje losowanie, które przeprowadza 
Komisja Wyborcza. 
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§ 15.  1. W przypadku gdy liczba zgłoszonych kandydatów będzie mniejsza niŜ określona  
w § 5 liczbowy skład Rady, jest on równy zgłoszonej liczbie kandydatów. 

 
2. Zasada wyraŜona w ust. 1 ma zastosowanie takŜe w sytuacji w której mniejsza niŜ 
23 liczba kandydatów otrzymała w głosowaniu co najmniej jeden waŜny głos. 

 
§ 16.  Po zakończeniu pracy Komisja Wyborcza sporządza protokół z wyborów i przekazuje 

go Prezydentowi Miasta. 
 

Rozdział III. 
Organy Rady i ich kompetencje 

 

§ 17. Do kompetencji Przewodniczącego Mysłowickiej Rady Seniorów naleŜy  
w szczególności: 

1. Reprezentowanie Rady na zewnątrz;  
2. Zwoływanie posiedzeń Rady oraz określanie terminów, miejsca i porządku obrad;  
3. Przewodniczenie obradom;  
4. Czuwanie nad terminowością i przebiegiem prac Rady. 

 
§ 18.  Wiceprzewodniczący Rady posiada kompetencje Przewodniczącego Rady w 

przypadku jego nieobecności. 
 
§ 19. 1. Sekretarz Rady posiada kompetencje Przewodniczącego Rady w przypadku 

nieobecności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.  
2. Do zadań Sekretarza Rady naleŜy protokołowanie sesji i spotkań Rady. 

 
§ 20. Odwołanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady następuje  

w trybie właściwym dla ich wyboru. 
 

Rozdział IV. 
Tryb pracy Rady 

 

§ 21.  Rada obraduje na sesjach. 
 
§ 22. Prezydent Miasta wyznacza miejsce i termin pierwszej sesji Rady jednocześnie 

wskazując, który z wybranych kandydatów w trakcie jej trwania będzie pełnił funkcję 
Przewodniczącego Rady do momentu wyboru Przewodniczącego o którym mowa  
w § 23. 

 
§ 23.  Rada na pierwszej sesji, w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów 

wybiera spośród członków Rady, Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz 
Sekretarza Rady, którzy stanowią Prezydium Rady. 

 
§ 24.  Przewodniczący Rady ustala porządek sesji Rady. 
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§ 25.  Zawiadomienie o terminie sesji Rady oraz porządek obrad dostarcza członkom Rady 
jej Sekretarz najpóźniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. 

 
§ 26.  Sesje Rady zwoływane są zgodnie z planem posiedzeń ustalonym przez Radę, jednak 

nie rzadziej niŜ raz na kwartał. 
 
§ 27.  Sesje Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na wniosek 1/3 

składu Rady lub na wniosek Prezydenta Miasta Mysłowice. 
 
§ 28.  Sesja Rady jest waŜna, jeŜeli uczestniczy w niej co najmniej połowa składu Rady. 
 
§ 29.  Członkowie Rady wykonują swoje czynności osobiście. 
 
§ 30.  Przewodniczący Rady zwołuje sesje Rady w celu rozpatrzenia spraw zgłoszonych 

przez członków Rady, seniorów nie będących członkami Rady, a takŜe w celu 
wyraŜenia przez Radę opinii w sprawach przedstawionych do zaopiniowania przez 
Prezydenta Miasta Mysłowice lub Radę Miasta Mysłowice. Brak odpowiedzi Rady w 
terminie zakreślonym przez Prezydenta Miasta Mysłowice lub Radę Miasta Mysłowice 
uznaje się za rezygnację z prawa do wydania opinii lub za brak zastrzeŜeń do treści 
dokumentu przedłoŜonego do konsultacji. 

 
§ 31. Z przebiegu sesji Rady, Sekretarz sporządza protokół, zawierający zwięzłe streszczenie 

referowanych spraw, podjęte uchwały i wyniki głosowania. 
 
§ 32. Protokół podpisuje Przewodniczący  i Sekretarz Rady. 
 
§ 33. Załącznik do protokołu stanowi lista członków Rady obecnych na sesji. 
 
§ 34. Rada wyraŜa swoje stanowisko w formie uchwały. 
 
§ 35. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co 

najmniej połowy składu Rady. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos 
Przewodniczącego Rady. 

 
§ 36. Przewodniczący Rady przedkłada podjęte na posiedzeniu uchwały Prezydentowi Miasta 

Mysłowice oraz Przewodniczącemu Rady Miasta Mysłowice do wiadomości. 
 
§ 37. Na posiedzenia Rady, Prezydium Rady moŜe zaprosić Prezydenta Miasta Mysłowice, 

radnych Rady Miasta Mysłowice, przedstawicieli Urzędu Miasta Mysłowice, instytucji 
lub ekspertów właściwych ze względu na przedmiot sesji – z głosem doradczym. 

 
§ 38. Poza sesjami Przewodniczący moŜe organizować spotkania robocze. Na spotkaniach 

roboczych Rada nie podejmuje uchwał. 
 
§ 39. 1.  Odwołanie członka Rady Seniorów przed upływem kadencji następuje: 
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1). Na skutek pisemnej rezygnacji członka Rady; 
2). Wskutek pozytywnej uchwały odwołującej członka Rady, podjętej na wniosek 2/3 
członków Rady w przypadku nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w pracach 
Rady przez jej członka przez okres 3 miesięcy; 
3). W przypadku skazania prawomocnym wyrokiem karnym za przestępstwo 
popełnione umyślnie. 
 

2. Członkostwo w Radzie Seniorów wygasa wskutek śmierci członka Rady. 
 
3. W przypadku określonym w ust. 1 lub 2 niniejszego paragrafu, w miejsce 

odwołanego lub zmarłego członka Rady Seniorów wchodzi kolejna osoba, która w 
wyborach uzyskała największą liczbę głosów. JeŜeli taką samą liczbę uzyskały co 
najmniej dwie osoby decyduje losowanie które zarządza i przeprowadza 
Przewodniczący Rady. JeŜeli w protokole z wyborów nie ma juŜ kolejnych osób 
Rada działa w mniejszym składzie. 

 

Rozdział V. 
Postanowienia końcowe 

 

§ 40.  Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie, nie pobierając z tego tytułu diet 
lub wynagrodzenia. 

 
§ 41.  Zmiany niniejszego Statutu mogą nastąpić z inicjatywy 2/3 Rady, Prezydenta Miasta 

lub Rady Miasta, w trybie właściwym do jego uchwalenia. 
 
§ 42. W przypadku braku realizacji statutowych zadań Rada moŜe zostać rozwiązana przez 

Radę Miasta. W takim przypadku Prezydent Miasta zarządza kolejne wybory. 
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