UCHWAŁA NR 375/XXI/2016
RADY MIASTA PŁOCKA
z dnia 30 sierpnia 2016 r.
w sprawie powołania Płockiej Rady Seniorów 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 2016 r.,
poz. 446) uchwala się, co następuje:
§ 1. W celu zapewnienia osobom starszym wpływu na sprawy dotyczące lokalnej społeczności, w tym na
sprawy dotyczące osób starszych, jak również w ramach tworzenia warunków do pobudzania aktywności
obywatelskiej osób starszych powołuje się Płocką Radę Seniorów.
§ 2. Nadaje się Statut Płockiej Rady Seniorów stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w
życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta
Płocka
Artur Jaroszewski
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Załącznik
do uchwały nr 375/XXI/2016
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 sierpnia 2016 roku

STATUT
PŁOCKIEJ RADY SENIORÓW
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Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1.
1. Statut Płockiej Rady Seniorów, zwany dalej Statutem określa tryb wyboru i powołania członków Rady oraz
zasady działania Rady.
2. Płocka Rada Seniorów, zwana dalej Radą Seniorów, jest reprezentacją organizacji pozarządowych
zrzeszających osoby starsze, osoby fizyczne działające na rzecz poprawy jakości życia osób starszych i
instytucje publiczne, które zajmują się problemami osób starszych w Płocku.

§2.
Rada jest organem doradczym, konsultacyjnym i inicjatywnym Prezydenta Miasta Płocka w sprawach osób
starszych, tj. osób powyżej 60 roku życia.

§3.
Rada Seniorów podejmuje działania w celu integracji płockiego środowiska osób starszych oraz wzmacniania
udziału seniorów w życiu społeczności lokalnej Płocka, w szczególności poprzez:
1. inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej seniorów, wzmacniania ich
aktywności obywatelskiej oraz służących ochronie praw i poszanowaniu godności osób w wieku
senioralnym;
2. podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału i czasu seniorów na rzecz inicjatyw
środowiskowych, w tym w zakresie kultury, sportu, rekreacji, edukacji;
3. zapobieganie marginalizacji seniorów oraz przełamywanie stereotypowego postrzegania ich społecznej
roli;
4. współpracę z Urzędem Miasta Płocka przy opiniowaniu i rozstrzyganiu istotnych problemów
dotyczących potrzeb i oczekiwań osób w wieku senioralnym, w tym opiniowanie spraw dotyczących
sytuacji seniorów oraz spraw przedłożonych Radzie Seniorów do zaopiniowania przez Prezydenta
Miasta Płocka oraz Radę Miasta Płocka;
5. zgłaszanie uwag i wniosków do projektów aktów prawa miejscowego przedkładanych Radzie
Seniorów przez Prezydenta Miasta Płocka oraz Radę Miasta Płocka;
6. formułowanie propozycji dotyczących krótko- i długoterminowych działań na rzecz osób w wieku
senioralnym, w tym do ujęcia w miejskich planach i programach dotyczących seniorów;
7. określanie potrzeb i doradztwo w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia osób w wieku senioralnym,
pomocy społecznej i usług opiekuńczych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu;
8. współpracę z organizacjami i instytucjami, które zajmują się problemami seniorów;
9. upowszechnianie wiedzy o potrzebach, uprawnieniach i możliwościach osób w wieku senioralnym;
10. upowszechnianie informacji o podejmowanych działaniach na rzecz osób w wieku senioralnym.

Rozdział II
Powoływanie członków, organy i zasady działania

§ 4.
1. Rada Seniorów działa na zasadzie kadencyjności.
2. Kadencja Rady Seniorów trwa 4 lata, licząc od dnia jej powołania.
3. W skład Rady Seniorów wchodzi od 7 do 13 osób, w tym:
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a) przedstawiciele organizacji pozarządowych zrzeszających osoby starsze, a także działających na
rzecz osób starszych – do 10 osób;
b) przedstawiciele Prezydenta Miasta Płocka – do 3 osób.
4. Członkowie Rady Seniorów pełnią swoje funkcje społecznie.

§ 5.
1. Prezydent Miasta Płocka ogłasza nabór na członków Rady Seniorów w drodze zarządzenia, poprzez jego
wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Płocka.
2. Wyłonienia kandydata do Rady będzie odbywało się w oparciu o następujące zasady:
- autorytetu rozumianego jako uznanie dla osobowości oraz zasług kandydata,
- doświadczenia w działalności na rzecz osób starszych,
- reprezentatywności środowiska.
3. Kandydat na członka Rady powinien łącznie spełniać niżej wymienione warunki:
a) mieć ukończony co najmniej 60. rok życia,
b) być czynnym członkiem organizacji zgłaszającej jego kandydaturę,
c) wyrazić zgodę na kandydowanie,
d) korzystać z pełni praw publicznych.
4. Sposób, miejsce i termin zgłaszania kandydatów na członków Rady oraz sposób weryfikacji zgłoszeń
zawiera ogłoszenie o naborze.

§ 6.
1. Członków Rady Seniorów powołuje Prezydent Miasta Płocka w drodze zarządzenia.
2. Prezydent może odwołać członka Rady przed upływem kadencji na wniosek samego członka lub na wniosek
podmiotu zgłaszającego kandydata. Na miejsce odwołanego członka Prezydent powołuje nowego członka
zgodnie z trybem powoływania członków Rady.

§ 7.
1. Na pierwszym posiedzeniu Rada Seniorów wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Zastępcę
Przewodniczącego, bezwzględną większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy
składu Rady.
2. Przewodniczący Rady Seniorów kieruje jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz, a w szczególności:
1) ustala termin posiedzenia i porządek obrad,
2) zwołuje posiedzenia,
3) prowadzi obrady,
4) reprezentuje Radę Seniorów w kontaktach z innymi podmiotami,
5) zaprasza na posiedzenia przedstawicieli organizacji i instytucji, które nie mają swojej reprezentacji w
Radzie Seniorów.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki wykonuje Zastępca Przewodniczącego.

§ 8.
1. Posiedzenia Rady Seniorów odbywają się co najmniej raz na kwartał.
2. Posiedzenie zwołuje Przewodniczący:
1)
z własnej inicjatywy,
2)
na wniosek co najmniej pięciu członków Rady Seniorów,
3)
na wniosek Prezydenta Miasta Płocka.
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3. Zwołanie Rady Seniorów następuje w drodze pisemnego zaproszenia wysyłanego na adres zamieszkania
członka rady, z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. W uzasadnionych przypadkach okres ten może
ulec skróceniu. Zaproszenie zawiera określenie daty, godziny, miejsca posiedzenia oraz proponowany porządek
obrad rady. Zawiadomienie można również wysłać na adres e-mail wskazany przez członka Rady Seniorów.
4. Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół, który powinien zawierać:
1)
kolejny numer, datę i miejsce posiedzenia,
2)
imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu,
3)
porządek obrad,
4)
streszczenie referowanych spraw oraz oświadczenia złożone do protokołu,
5)
opinie oraz wnioski spisane w pełnym brzmieniu,
6)
wyniki głosowania.
5. Protokół podpisuje Przewodniczący i protokolant.
6. Do protokołu załącza się listę obecności na posiedzeniu.

§ 9.
1. Rada Seniorów wyraża swoje stanowisko w formie uchwał, opinii, stanowisk lub wniosków przyjętych
zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków rady.
2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
3. Głosowanie w sprawach omawianych przez Radę Seniorów jest jawne. Na wniosek każdego członka rady,
Przewodniczący może zarządzić głosowanie tajne.
4. Na zaproszenie Przewodniczącego, w pracach Rady Seniorów mogą uczestniczyć inne osoby, niebędące jej
członkami. Jeżeli udział takich osób miałby się wiązać z poniesieniem przez Gminę Miasto Płocka
dodatkowych kosztów, decyzję w tej sprawie każdorazowo podejmuje Prezydent Miasta Płocka lub
upoważniona przez niego osoba obsługująca w jego imieniu Radę Seniorów od strony organizacyjnej.
Rozdział III
Postanowienia końcowe
§ 10.
Obsługę organizacyjną i administracyjną Rady Seniorów zapewnia Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds.
Organizacji Pozarządowych.
§ 11.
Zmian statutu Rady Seniorów dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego nadania.
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