UCHWAŁA NR XVII/123/20
RADY GMINY HYŻNE
z dnia 14 lutego 2020 r.
w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów w Gminie Hyżne i nadania jej statutu
Na podstawie art. 5c ust. 2 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 506 z późn. zm.) Rada Gminy Hyżne uchwala, co następuje:
§ 1. W celu zapewnienia seniorom wpływu na sprawy dotyczące lokalnej społeczności powołuje się
Gminną Radę Seniorów w Gminie Hyżne i nadaje się jej Statut, stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Hyżne.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Hyżne
Bogusław Kotarba
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Załącznik do uchwały Nr XVII/123/20
Rady Gminy Hyżne
z dnia 14 lutego 2020 r.
STATUT GMINNEJ RADY SENIORÓW W GMINIE HYŻNE
Rada Gminy Hyżne:
tworzy Gminną Radę Seniorów w Gminie Hyżne.
·sprzyjając solidarności międzypokoleniowej oraz dostrzegając potrzebę tworzenia warunków do
pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych na terenie Gminy Hyżne,
·dążąc do wykorzystania potencjału organizacji osób starszych oraz podmiotów działających na rzecz
osób starszych,
·działając na wniosek zainteresowanych środowisk senioralnych z terenu Gminy Hyżne,
tworzy Gminną Radę Seniorów w Gminie Hyżne.
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Statut Gminnej Rady Seniorów w Gminie Hyżne, zwanej dalej "Radą", określa tryb wyboru członków
Rady oraz zasady jej działania.
§ 2. Rada jest organem o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym wobec władz Gminy
Hyżne, z którymi współpracuje we wszystkich obszarach dotyczących osób starszych.
§ 3. 1. Obszarem działania Rady jest Gmina Hyżne.
2. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Rady - Gminnym Ośrodku Kultury w Hyżnem, Hyżne 182,
36-024 Hyżne.
§ 4. Seniorem jest osoba starsza w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach
starszych (tj. osoba, która ukończyła 60 rok życia).
§ 5. Przedmiotem działania Rady jest w szczególności:
1) inicjowanie działań na rzecz seniorów;
2) upowszechnianie i promowanie współpracy władz samorządowych Gminy Hyżne ze środowiskiem
działającym na rzecz osób starszych;
3) wspieranie różnych form aktywności ludzi starszych;
4) dążenie do umacniania międzypokoleniowych więzi społecznych;
5) monitorowanie potrzeb seniorów zamieszkałych na terenie Gminy;
6) podejmowanie działań w zakresie przełamywania stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowanie
ich autorytetu;
7) podejmowanie działań zmierzających do budowy pozytywnego wizerunku seniorów;
8) upowszechnianie wiedzy o potrzebach i prawach osób starszych.
Rozdział 2.
TRYB WYBORU CZŁONKÓW RADY ORAZ ZASADY JEJ DZIAŁANIA
§ 6. Rada wybierana jest na okres kadencji odpowiadającej kadencji Rady Gminy Hyżne, z zastrzeżeniem §
20 niniejszego Statutu.
§ 7. Rada składa się z 15 do 20 seniorów.
§ 8. 1. Wybory do Rady zarządza Wójt Gminy Hyżne na co najmniej 2 miesiące przed upływem kadencji
Rady.
2. W zarządzeniu o wyborach do Rady Wójt Gminy Hyżne określa termin zgłaszania kandydatów oraz
wzory druków i formularzy zgłoszeniowych.
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§ 9. 1. Kandydata na członka Rady zgłaszają:
1) podmioty działające na rzecz osób starszych, w szczególności organizacje pozarządowe;
2) grupa licząca co najmniej 10 seniorów posiadających bierne prawo wyborcze do Rady.
2. Formularz zgłoszeniowy powinien być podpisany przez osoby posiadające prawo do reprezentowania
danego podmiotu (organizacji).
3. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie.
4. Kandydatami na członków Rady mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 60 rok życia i zamieszkują
na terenie Gminy Hyżne.
5. Wybory do Rady odbywają się spośród zgłoszonych kandydatów, którzy spełniają kryteria określone
w §4, których zgłoszenia są kompletne i prawidłowe pod względem formalnoprawnym. Niekompletne
zgłoszenie kandydata do Rady nie podlega dalszemu rozpatrywaniu.
§ 10. 1. Wyboru członków Rady spośród zgłoszonych osób dokonuje Kolegium Wyborcze powołane przez
Wójta Gminy Hyżne, w głosowaniu tajnym.
2. W skład Kolegium wchodzą:
1) dwóch przedstawicieli Wójta Gminy Hyżne;
2) dwóch radnych Rady Gminy Hyżne: Przewodniczący
i Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji;

Komisji

ds.

społeczno-gospodarczych

3) sołtysi sołectw utworzonych w Gminie Hyżne;
4) dwóch przedstawicieli Klubu Seniora.
3. Członkiem Kolegium nie może być osoba będąca kandydatem do Rady.
4. Zebranie Kolegium zwołuje Wójt Gminy Hyżne i ustala termin zebrania na dzień przypadający
nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu o którym mowa w §8 ust. 2.
5. Kolegium obraduje w obecności co najmniej połowy swojego składu.
6. Uchwały Kolegium podejmowane są zwykłą większością głosów.
7. Zebranie prowadzi, do czasu wyboru Przewodniczącego Kolegium, przedstawiciel Rady Gminy Hyżne Przewodniczący Komisji ds. społeczno-gospodarczych.
8. Kolegium wybiera spośród obecnych na posiedzeniu Przewodniczącego Kolegium w głosowaniu
jawnym.
9. Na funkcję przewodniczącego Kolegium wyłoniona zostaje osoba, która uzyskała najwyższą liczbę
głosów. Przewodniczący Kolegium prowadzi zebranie.
10. Kolegium sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem wyborów do Rady.
§ 11. 1. Każdy uczestnik głosowania może oddać ważny głos maksymalnie na 20 kandydatów do Rady.
2. Głos oddaje się poprzez wrzucenie karty do głosowania do specjalnie przygotowanej i zalakowanej urny
wyborczej.
3. Głosujący jest zobowiązany do potwierdzenia udziału w głosowaniu poprzez złożenie podpisu na liście
głosujących.
§ 12. 1. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Kolegium.
2. Do Rady wybranych zostaje minimum 15 a maksymalnie 20 kandydatów, którzy otrzymali
w głosowaniu największą liczbę głosów.
3. W przypadku gdy dwóch albo więcej kandydatów otrzyma tę samą liczbę głosów, Kolegium
przeprowadza dodatkowe głosowanie dla tych kandydatów.
4. Kolegium sporządza protokół z przebiegu wyborów i liczenia głosów, który wraz z kartami do
głosowania stanowi dokumentację potwierdzającą ważność wyborów.
5. Kolegium przekazuje protokół z wynikami wyborów, kartami do głosowania i listą głosujących Wójtowi
Gminy Hyżne najpóźniej do 7 dni od daty wyborów.
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6. Wyniki głosowania uwzględniające liczbę głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów oraz
informację o tym, którzy kandydaci weszli w skład Rady, Wójt Gminy Hyżne ogłasza w Biuletynie Informacji
Publicznej Gminy Hyżne najpóźniej do 3 dni od daty otrzymania dokumentacji, o której mowa w ust. 5.
§ 13. 1. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący Rady Gminy Hyżne.
2. Pierwsze posiedzenie Rady otwiera i prowadzi do czasu wyboru Przewodniczącego Rady,
Przewodniczący Rady Gminy Hyżne.
3. Członkowie Rady na pierwszym posiedzeniu wybierają Przewodniczącego Rady, Zastępcę
Przewodniczącego Rady, Sekretarza Rady, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 składu,
w głosowaniu tajnym.
4. Odwołanie osób z funkcji Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego lub Sekretarza następuje na
wniosek co najmniej 1/2 składu Rady w trybie przewidzianym w ust. 3.
5. Posiedzenia Rady są otwarte.
§ 14. 1. Do kompetencji Przewodniczącego Rady należy 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;
5) zapraszanie na posiedzenia Rady - na wniosek członka Rady bądź z własnej inicjatywy - ekspertów
z zakresu różnych dziedzin;
6) wykonywanie innych obowiązków wynikających z niniejszego Statutu.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego uprawnienia wynikające z zapisów niniejszego
Statutu są wykonywane przez Zastępcę Przewodniczącego.
3. Do kompetencji Sekretarza Rady należy w szczególności:
1) sporządzanie protokołów z posiedzenia Rady;
2) przygotowanie projektów uchwał na posiedzenia Rady oraz innych dokumentów związanych
z działalnością Rady;
3) prowadzenie archiwum Rady;
4) zawiadamianie o terminie posiedzenia Rady;
5) wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę, w szczególności organizowanie spraw proceduralnych
oraz przepływu informacji w związku z działalnością Rady.
§ 15. 1. Członkowie Rady są obowiązani czynnie uczestniczyć w posiedzeniach Rady.
2. Członkowie Rady wykonują obowiązki osobiście i nieodpłatnie.
§ 16. 1. Rada pracuje i podejmuje uchwały na posiedzeniach.
2. Posiedzenia Rady uważa się za ważne i władne do podejmowania uchwał, jeżeli zostało prawidłowo
zwołane i uczestniczy w nim co najmniej połowa członków Rady.
3. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
4. Zawiadomienie o terminie, miejscu posiedzenia Rady i porządku obrad powinno być doręczone
członkom Rady na co najmniej 5 dni przed datą zaplanowanego posiedzenia.
5. Zawiadomienie, na adres wskazany przez członka Rady, może zostać doręczone drogą pocztową, pocztą
elektroniczną lub w inny skuteczny sposób.
6. W przypadkach szczególnie uzasadnionych termin, o którym mowa w ust. 4 może być krótszy.
§ 17. 1. W terminie 14 dni Sekretarz Rady, a w przypadku jego nieobecności inny wyznaczony przez
Przewodniczącego członek Rady, sporządza protokół z przebiegu posiedzenia do którego dołącza listę
obecności.
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2. Protokół podpisuje Przewodniczący posiedzenia oraz osoba sporządzająca protokół.
3. Protokoły z posiedzeń, uchwały, listy obecności i inne wskazane przez Przewodniczącego dokumenty
Rady przechowuje Sekretarz w siedzibie Rady.
4. Protokół, do którego nie wniesiono zastrzeżeń lub poprawek, uważa się za przyjęty na następnym
spotkaniu.
5. Protokoły z posiedzeń Rady zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Hyżne.
§ 18. 1. Opinie, stanowiska, wnioski i inne rozstrzygnięcia Rady podejmowane są w drodze uchwał.
2. Uchwały Rady podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co
najmniej połowy członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos osoby przewodniczącej obradom.
3. Każda uchwała podjęta przez Radę stanowi załącznik do protokołu z posiedzenia.
4. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady z zastrzeżeniem §14 ust. 2 Statutu.
§ 19. 1. Członkostwo w Radzie przed upływem kadencji ustaje wskutek:
1) pisemnej rezygnacji członka Rady złożonej Przewodniczącemu Rady;
2) skazania członka rady prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie;
3) śmierci członka Rady.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 Rada podejmuje uchwałę o wygaśnięciu mandatu członka Rady
i uzupełnia swój skład, powołując osobę, która otrzymała kolejno największą liczbę głosów w ostatnich
wyborach. W przypadku gdy dwie lub więcej osób uzyskało tę samą liczbę głosów, przeprowadza się
losowanie.
3. W razie niemożności zajścia przesłanki, o której mowa w ust. 2, Wójt ogłasza wybory uzupełniające,
chyba, że do końca kadencji pozostało mniej niż pół roku.
4. Kadencja nowo powołanego członka upływa wraz z kadencją Rady.
ROZDIZAŁ 3.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
§ 20. Pierwsza kadencja Rady trwa do końca VIII kadencji Rady Gminy Hyżne.
§ 21. Zmiany niniejszego statutu dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego nadania.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 5c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 506 z późn. zm.) gmina sprzyja solidarności międzypokoleniowej oraz tworzy warunki do pobudzania
aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej.
Rada gminy, z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych środowisk, może utworzyć gminną
radę seniorów.
Gminna rada seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny.
Gminna rada seniorów składa się z przedstawicieli osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów
działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz
podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku.
Rada gminy, powołując gminną radę seniorów, nadaje jej statut określający tryb wyboru jej członków
i zasady działania, dążąc do wykorzystania potencjału działających organizacji osób starszych oraz
podmiotów działających na rzecz osób starszych, a także zapewnienia sprawnego sposobu wyboru
członków gminnej rady seniorów.
Niniejsza uchwała jest odpowiedzią na propozycję seniorów z terenu gminy Hyżne w sprawie utworzenia
w gminie Hyżne gminnej rady seniorów. Doceniając tę inicjatywę, bez wątpienia sprzyjającą solidarności
międzypokoleniowej oraz pobudzającą aktywność obywatelską osób starczych w społeczności lokalnej,
przedkłada się wraz z uchwałą o utworzeniu Gminnej Rady Seniorów w Gminie Hyżne statut określający
tryb wyboru jej członków i zasady działania.
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